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Niemcy Leona Kruczkowskiego to moim zdaniem naj
lepiej napisany polski utwór sceniczny ostatniego pięćdzie
sięciolecia. Mam na myśli zarówno walory literackie tej sztu
ki, jak również jej możliwości inscenizacyjne, a także - a 
może przede wszystkim - niezwykłą wyrazistość wszyst
kich postaci. To naprawdę nadwzwyczaj precyzyjnie skon
struowany dramat, każda scena jest wręcz krystaliczną struk
turą, z własną sugestywną i bardzo celną pointą. 

Sukces tego tekstu - a był to do niedawna jeden z 
częściej grywanych polskich utworów scenicznych - opiera 
się na dwóch elementach. Po pierwsze - istota zasadniczych 
konfliktów dramatu oraz poszczególnych jego wątków jest 
jednoznaczna i w pełni zrozumiała dla widzów. Po drugie -
przesłanie utworu jest przejrzyste i całkowicie czytelne. Autor 
"Niemców" poddaje widzom pod rozwagę problem odpo
wiedzialności każdego człowieka za własne wybory i decy
zje. Każdy uczestnik zdarzeń w dramacie Kruczkowskiego 
jest klarownie zdefiniowany. Poznajemy nie tylko mental
ność bohaterów, ale również uwarunkowania i motywacje 
ich czynów. Realia sztuki są bardzo konkretne: rok 1943, 
niemiecka rodzina, środowisko uniwersyteckie „. ale sumie
nie jest kategorią ponadczasową. Dlatego też traktuję "Niem
ców" jako uniwersalny moralitet o człowieczeństwie, god
ności istoty ludzkiej, o uczciwości i tzw. czystym sumieniu. 

Utwór Kruczkowskiego wydał mi się ważnym uzupeł
nieniem teatralnej edukacji młodych ludzi będących głów
nymi odbiorcami naszego teatru. "Niemcy" są sztuką kom
plementarną do wszystkiego, co do tej pory zrealizowa
łem. A ponadto sztuka ta ma ma wszelkie atuty atrakcyjne
go scenariusza: sensacyjną fabułę, nagłe zwroty akcji, stop
niowo rosnące napięcie. Mam nadzieję, że spektakl nasz 
dostarczy państwu wielu emocji, a jednocześnie będzie im
pulsem do istotnych refleksji. 
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Leon Kruukowski, pisarz, pu
blicysta i działau społeuny, urodził 
się 28 czerwca 1900 w Krakowie, 
zmarł 17 sierpnia 1962 w Warsza
wie. Ukończył wydział chemiczny 
Wyższej Szkoły Przemysłowej. Przez 
kilka lat pracował w przemyśle i szkol
nictwie zawodowym, m.in. na tere
nie Zagłębia Dąbrowskiego. Działał 
w lewicowych organizacjach spo
leuno-polityunych - m.in. w Towa
rzystwie Uniwersytetów Robotni
uych - oraz uprawiał publicystykę, 
głównie w pismach lewicy. Debiu
tował jako poeta w roku 1928 zbio
rem wierszy Młoty nad światem. 
Cztery lata później wydał swoją po

wieść Kordian i cham, w której poruszył problem powstania listopadowe
go wskazując jako przyuynę jego klęski sprzeuności klasowe. Książka 
wzbudziła gorące dyskusje i polemiki, stała się największym osiągnięciem 
prozatorskim Kruukowskiego. 

Pisarz wziął udział jako oficer w kampanii wrześniowej 1939, do
stał się do niewoli i całą wojnę spędził w niemieckich obozach jenieckich 
Arnswalde i Gross Born. Uuestniuył w pracy kulturalno-oświatowej, głów
nie teatralnej, jako kierownik literacki i inscenizator słynnego obozowego 
Teatru Symbolów wystawiającego dzieła klasyki polskiej. 

Po wojnie obok działalności literackiej i redaktorskiej - współorgani
zował miesięunik "Twóruość" i tygodnik "Przyjaźń", teatralnej - był kie
rownikiem literackim w Teatrze Polskim w Warszawie, podjął aktywną 
pracę polityuną, społeuną i państwową. Był ulonkiem Krajowej Rady 
Narodowej oraz wiceministrem Kultury i Sztuki ( 1945-48), posłem na Sejm, 
(od 1947), ulonkiem Rady Państwa (od 1957), ułonkiem KC PZPR (od 
1957), działał w Światowej Radzie Pokoju, pełnilteż funkcję prezesa Związku 
Literatów Polskich (1949-56). Leon Kruukowski odegrał znauną rolę w 
kształtowaniu polityki kulturalnej PRL. Został wyróżniony Orderem Budow
niuych Polski Ludowej oraz Międzynarodową Nagrodą Leninowską. 

Podstawową formą wypowiedzi literackiej Kruukowskiego w okre
sie powojennym stal się dramat. W swych utworach, o wyraźnym wy
dźwięku propagandowym, podejmował aktualną tematykę polityuną -
Odwety ( 1948), Juliusz i Ethel ( 1954), Odwiedziny ( 1955). Wydarzenia naj
nowszej historii ukazywał w perspektywie uniwersalnej problematyki wy
borów moralno-ideowych - Pierwszy dzień wolności (1959), Śmierć gu
bernatora ( 1961 ), a zwlaszua w Niemcach ( 1949), najgłośniejszym utwo
rze Leona Kruukowskiego. 
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Jednym z problemów, które mnie głęboko nur
towały w latach ostatniej wojny, okupacji i mojego 
pobytu w niewoli hitlerowskiej był problem tzw. "po
rządnego Niemca" - ot, tego, którego z roku na rok 
widziałem uprawiającego pole za drutami mojego 
obozu - tego Niemca, który nie mordował nie kato
wał, nie rabował i nie palił, w ogóle przez całą wojnę 
nie opuszczał granic swojego kraju - to znaczy ogrom
nej większości niemieckiego spełeczeństwa, · która 
jednak, czuliśmy to wszyscy, ponosiła odpowiedzial
ność za hitleryzm, za wojnę, za okupację, za Oświę
cim i za zburzenie Warszawy. Zagadnienie to, pro
blem winy "porządnego Niemca" niepokoiło mnie 
przez parę lat bez określonych zamierzeń pisarskich. 
[. .. ] Ważny problem polityczno-moralny, który w roku 
1948 skonkretyzował mi się jako problem "sonnen
bruchizmu': żył we mnie szereg poprzednich lat, kar
mił się okruchami zjawisk, jakie niekiedy przenikały 
przez druty obozu i dojrzewał wewnętrznie na dłu
go przedtem, zanim stał się tworzywem zamysłu pi
sarskiego. 

Co więcej, nie przestał żyć we mnie i po napi
saniu "Niemców': gdyż w gruncie rzeczy nigdy nie 
był problemem wyłącznie niemieckim. [. .. ] 

W "Niemcach" chodziło mi o próbę dotarcia 
do błędu i winy uczciwego Niemca, bo na jego błę
dach i winach hitleryzm oparł się znacznie mocniej 
i szerzej niż na dywizjach SS i sieci gestapo. 
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Niemcy Leona Kruczkowskiego są w historii naszego po
wojennego dramatu bodaj jedynym utworem, którego interpre
tację sam autor bez reszty narzucił krytykom . Określił genezę 
sztuki, wskazał jej główne problemy i sposób ich odczytania, 
scharakteryzował bohaterów. Oczywiście miał do tego pełne 
prawo. Ale w wyniku tych jego licznych wypowiedzi formuła 
odczytania utworu jeszcze po latach pozostaje niezmieniona. 
Na kanon kształtujący od roku 1950 poglądy nie tylko na sztukę 
Kruczkowskiego, ale i na społeczeństwo niemieckie i stopień jego 
odpowiedzialności za wojnę składają się - w zasadzie - cztery 
tezy: 
1. Niemcy to dramat o mechanizmie narodzin faszyzmu w Niem
czech; 
2. bierność społeczeństwa niemieckiego, pokazana przez postać 
profesora Sonnenbrucha, to główna przyczyna zaistnienia i funk
cjonowania systemu hitlerowskiego; 
3. idea reprezentująca racje wyższe niż życie człowieka, stanowi 
warunek konieczny i wystarczający buntu przeciw złu; 
4. Niemcy jako dramat polityczny, utrzymany w konwencji reali
stycznej, przedstawiają prawdziwy portret społeczeństwa nie
mieckiego czasów wojny. 

Czy jednak ten schemat interpretacyjny, uświęcony błogo
sławieństwem autora, rzeczywiście jest "jedynie słuszny"? Prze
cież trzy pierwsze tezy spośród czterech są najzwyczajniej nie
prawdziwe. Teza czwarta zaś wymaga uzupełnień: poza war
stwą realistyczną dramat Kruczkowskiego można odczytywać 
również jako parabolę. W końcu sam autor temat własnego dra
matu określał jako "problem nie tylko niemiecki". 

Wszystkie postaci Niemców poznajemy, kiedy system nie
miecki jest już ukształtowany i trudno mówić o możliwości wła
snego, swobodnego wyboru. Wybór odbywa się w takich grani
cach, na jakie bohaterowie zostali skazani. 

Weźmy przykład Hoppego. Ten woźny z zakładu Sonnen
brucha pojawia się na początku sztuki jako żandarm w General
nej Guberni. Hoppe postawiony zostaje przed dramatycznym wy
borem: młynarz Schultz przyprowadził mu żydowskie dziecko. Hop
pe zostaje sam na sam z Chaimkiem, rozmawia z nim, daje mu 
jabłko. Jeśli wypuści chłopca, to wprawdzie złamie przepisy, ale 
zachowa spokój sumienia. Ostatecznie Niemcy się nie zawalą, 
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jeżeli ja, Hoppe(. . .) W końcu jest się człowiekiem. .. " Hop pe jest 
więc już prawie zdecydowany uwolnić chłopca. 
Ale za oknem stoi młynarz i patrzy. Więc nie tylko o wierność 
przepisom tu chodzi. Jest jeszcze strach przed drugim człowie
kiem, strach przed Niemcem, który może donieść. Co będzie 
dalej, wiemy: strzał zgodnie z przepisami ... Pozostaje pytanie: 
czemu Hoppe tak bardzo bał się młynarza? Ani zwierzchnika, 
ani żołnierza, ani żandarma? Dlaczego zląkł się własnej decyzji? 

Decyzja Hoppego nie wynikła z jego własnej nienawiści 
do żydowskiego dziecka; była prostą konsekwencją zasad funk
cjonowania przymusu w Niemczech. Powodem zbrodni popeł
nionej przez Hoppego był lęk przed systemem, rządzącym przy 
pomocy prawa i terroru, i całkowicie podporządkowującym so
bie jednostkę. Ubezwłasnowolniony Hoppe niekoniecznie opo
wiada się za zbrodnią; z całą pewnością natomiast opowiada się 
za silniejszym. W polskim miasteczku silniejszy jest Schultz i groź
ba denuncjacji, w Getyndze - profesor Sonnenbruch i jego oczysz
czająca prawość. [ ... ] 

Postać profesora ma dla problematyki Niemców znaczenie 
zasadnicze. Przeżywa on dramat patrioty-humanisty, ponieważ jego 
własna ojczyzna odwróciła się od wartości obowiązujących po
wszechnie, przedkładając nad nie te cele, które są tylko narodo
we. Jedyne, co pozostaje uczonemu to odmowa akceptacji dla 
cenionych przez nazizm wartości i oczekiwanie na klęskę hitlery
zmu. System prawny i totalna ideologia przekreślały jakąkolwiek 
szansę oddziaływania intelektualistów pokroju profesora Sonnen
brucha na bieg wydarzeń. Jest on wyobcowany zarówno z nacjo
nalistycznego społeczeństwa, jak z dzielącej powszechny obłęd 
rodziny. Szuka więc ucieczki w nauce. Ten stan względnej równo
wagi zakłóca brutalne wkroczenie Petersa. 

Joachim zdaje sobie sprawę, na co naraża Sonnenbruchów. 
Niezależnie od niebezpieczeństwa, jakim każdej rodzinie grozi 
popjawienie siĘ zbiegłego więźnia, są tu jeszcze komplikacje do
datkowe - syn profesora Willi, esesman. I dlatego zachowanie 
profesora, który usiłuje wyprawić Petersa ze swego domu nie
koniecznie trzeba uznać za wyraz słabości czy tchórzostwa, 
można to uznać za rozsądek. Peters usiłuje postawić Sonnen
brucha wobec alternatywy, zgodnie z którą odmowa pomocy 



LEON KRUCZKOWSKI 

reżyseria i scenografia : WOWO BIELICKI 
asystent reżysera : Maciej Ćwik 

Profesor Sonnenbruch: Marek Łyczkowski gościnnie 

Berta, jego żona: Teresa Musiałek gościnnie 

Ruth, ich córka: Renata Dancewicz gościnnie, Joanna Bielicka 

Willi, oficer SS, ich syn: Tadek Ratuszniak 

Liesel, wdowa po starszym synu: Katarzyna Skolik- Miedziak gościnnie 

Joachim Peters: Andrzej Gałła gościnnie, Maciej Ćwik 

Hoppe: Jerzy Gronowski 

Schultz: Piotr Tokarz 

Juryś: Adam Wolańczyk 

Pani Soerensen: lre~a Wójcik 

Marika: Beata Rynkiewicz 

Tourterelle: Adam Wolańczyk 

Fanchette: Agnieszka Czarny*, Justyna Malec* 

Oficer Wehrmachtu: Maciej Ćwik ,Piotr Tokarz 

Gefreiter: Ryszard Węgrzyn 

Antoni: Piotr Tokarz 

Urzędnik gestapo: Ryszard Węgrzyn 

Chaimek, dziecko żydowskie: Kuba Węgrzyn ( 12 lat) 

Heini: Jaś Świtała (11 lat) 

Sufler - Ela Solarek inspicjent - Agnieszka Czarny, Justyna Malec 

Premiera 24 kwietnia 1998 · 
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będzie tożsama z samoponiżeniem. Można go zrozumieć: wal
czy o życie i w tej walce ucieka się do wszelkich dostępnych 
środków. Ale obiektywny obserwator może mieć inne zdanie. 

Czy Sonnenbruch, zrozpaczony po stracie córki, która po
święciła się za Joachima, rzeczywiście zasługuje na pogardę? 
Peters nie dostrzega, że nieludzka jest zarówno identyfikacja ze 
zbrodnią (o co przecież Sonnenbrucha posądzić nie sposób) jak 
wymuszanie bohaterstwa. I nieważne, kto tego dokonuje: jed
nostka czy ideologia. Wybór męczeństwa, ofiary życia nie może 
się dokonywać pod przymusem . Ojciec Kolbe, który sam wystą
pił z szeregu, aby poświęcić swoje życie za drugiego człowieka, 
dowiódł, że nawet w ramach obozowego, unicestwiającego 
człowieczeństwo systemu, człowiek może więcej, dowiódł, że 
człowiek przez własny i dobrowolny wybór wartości może prze
zwyciężyć mechanizm zbrodni . Peters nie pozostawił Sonnen
bruchowi takiej wolności wyboru: w dramacie Kruczkowskiego 
rzeczywistą swobodą decyzji dysponuje jedynie Ruth. 

Ruth od pierwszej chwili decyduje się pomóc Petersowi i 
czyni tak z własnej woli, bez przymusu i bez szantażu, sama 
również obmyśla plan ocalenia Joachima. Jej decyzje są pełno
wartościowe moralnie, bo może i chce podjąć je dobrowolnie. 
Bowiem Peters, przybywając do wilii Sonnenbruchów, nie Ruth 
naraża naprawdę, lecz gospodarza. 

Dramat Kruczkowskiego można odczytywać również jako 
konflikt Człowieka i człowieka, stanowiący wynik nieludzkiego 
systemu politycznego. Tragiczny finał Niemców polega na nie
możności pogodzenia ze sobą istnienia dla "już" i istnienia dla 
"później". Wybór "już" oznacza samozagładę, wybór "później" 
jest wyrokiem dla innego. Trzeciej drogi tu nie ma, każda decy
zja musi być skierowana przeciw ludzkiemu życiu. 

Choć aktualność polityczna utworu Kruczkowskiego z cza
sem przybladła, trudno odmówić znaczenia uniwersalnemu prze
słaniu sztuki . Niemcy mówią bowiem o konsekwencjach, jakie 
pociąga za sobą największy konflikt naszej epoki: konflikt mię
dzy prawem jednostki do wolności a koniecznością podporząd
kowań, między pracą dla człowieka mimo zła, jakie czyni, a bun
tem przeciw człowiekowi i złu, którego dokonał. 
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Wszystkie okropności wojny działy się przy akceptacji 
instancji, która wielu Niemcom zastępowała sumienie, tj. 
Fuhrera, zwierzchności państwowej . "Kategoryczny impe
ratyw działania w Ili Rzeszy- napisał Hans Frank, generalny 
gubernator okupowanej Polski - brzmi: działaj tak, aby Fuh
rer pochwalił twoje działanie, gdyby się o nim dowiedział". 

[ ... ] Efektem rozwoju i tradycji społeczeństwa niemiec
kiego było po części osłabienie indywidualnego sumienia. 
U osób dorosłych funkcjonowanie indywidualnego sumie
nia zależało od tego, czy ktoś z zewnątrz czuwał nad wzmoc
nieniem przymusu i dyscypliny, których samemu nie udało 
się sobie narzucić. Wśród zewnętrznych intancji, potrzeb
nych wielu Niemcom do powściągania czysto egoistycznych 
odruchów i regulowania zachowań w rozmaitych dziedzi
nach życia społecznego, szczególne znaczenie przypadło 
państwu i jego przedstawicielom. Wielu Niemców z rado
ścią zrzucało z siebie ciężar samokontroli i odpowiedzialno
ści za własne życie. W takich sytuacjach władza państwo
wa uosabiana przez stojącą na czele państwa symboliczną 
postać, zajmowała częściowo bądź całkowicie miejsce indy
widualnego sumienia, co uzasadniało postawę uległości i 
respektu wobec głowy państwa. Chętnie zdawano się na 
zwierzchność, gdy należało podejmować decyzje odnośnie 
tego, co czynić, a czego zaniechać, oraz rozstrzygać o praw
dzie i fałszu. 

[ ... ] Niemcy, jako jednostki, mogli wprawdzie odczu
wać wyrzuty sumienia, słysząc o maltretowaniu i zabijaniu 
w obozach koncentracyjnych kobiet, mężczyzn i dzieci, ale 
wszelkie skrupuły były szybko tłumione i zapominane. Na
wykli do pokrzepiania własnych sumień przez reprezentan
tów państwa Niemcy odczuwali każdy konflikt wzorca pań
stwowego nadzoru z kontrolą sumienia jako głęboki dys
komfort. Dlatego automatycznie odsuwali od siebie wszyst
ko, co groziło powstaniem takiego konfliktu. Nie przyzna
wano się przed samym sobą do zbrodni, nie chciano w nie 
wierzyć. 
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Ta młodzież nie uczy się przecież niczego nowego 
jak tylko po niemiecku myśleć, po niemiecku działać. 
I kiedy ci chłopcy i te dziewczęta mając 70 lat wchodzą 
do naszych organizacji i tam po raz pierwszy czują po
wiew świeżego powietrza, to po czterech latach prze
chodzą z Jungvolku do Hitler-Jugend i tam znów za
trzymujemy je na cztery lata. A wtedy już na pewno nie 
oddamy ich z powrotem w ręce starych klasowych ista
nowych rodziców, lecz natychmiast weźmiemy je do 
partii, do Frontu Pracy, do SA czy SS, do NSKK [nazi
stowski związek paramilitarny] i tak dalej. A jeśli są tam 
dwa lata czy półtora roku i nadal nie stają się w pełni 
narodowymi soq·alistami, trafiają do Służby Pracy i znów 
oszlifowuje się ich tam przez sześć czy siedem miesięcy, 
a wszystko to pod symbolicznym znakiem niemieckie
go rydla. A to, co po sześciu czy siedmiu miesiącach 
zostanie jeszcze tu i ówdzie ze świadomości klasowej 
lub stanowej pychy, bierze na dwa lata do obróbki We
hrmacht, i kiedy wracają po dwóch trzech czy czterech 
latach, bierzemy ich natychmiast znowu do SA, SS, aby 
w żadnym razie się nie cofnęli, i tak dalej, i nigdy już 

przez całe życie nie będą wolni. 
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Pozycję Kruczkowskiego-dramaturga w latach czter
dziestych określają Niemcy, pierwsza sztuka na miarę jego 
talentu . Jest to w tym czasie wyjątkowy w literaturze nie 
tylko polskiej, ale także światowej, dramat, w którym per
spektywa zdarzeniowa drug iej wojny i perspektywa aksjo
logiczna [dotycząca wartości] zostały wreszcie zintegrowa
ne bodaj najlepiej, jak to było wtedy możliwe. 

Pomysł jest prosty, lecz jednocześnie oryginalny na 
obszarze dramatu: rozleglejsze tło zdarzeniowe, mające tu 
istotne znaczenie, stanowi właściwie rodzaj "przedakcji" -
zarysowane zwięźle i mocną kreską, w trzech obrazkach, 
układających się bez mała w "teatr faktu" lub też reportaż o 
"niemieckiej Europie" anno 1943. Ta "przedakcja" nie jest 
jednak tłem ilustracyjnym czy też jałową dramatycznie reje
stracją, przychwytuje bowiem Niemców w działaniu" i zara
zem określa osoby i doświadczenia tych bohaterów, którzy 
niebawem zbiorą się w Getyndze z okazji jubileuszu profe
sora Sonnenbrucha. Cała "reszta", przygotowana w taki 
właśnie sposób, jest już właściwym dramatem wartości -
weryfikacji wartości i konfrontacji postaw. W swojej war
stwie anegdotycznej dynamizuje ją wprawdzie nadal i aż 
do końca wątek Petersa: uciekinier z obozu, rozpoznanie, 
spięcia i nagłe zwroty sytuacji, klasyczny "suspense", intryga 
Ruth i jej milczący ukryty partner (Liesel), zaskoczenie i ka
tastrofa - cały ten arsenał skutecznie wykorzystanych środ
ków odwołuje się nie tylko do klasycznych wzorów drama
tu, ale także, powiedzmy to otwarcie, do niektórych ele
mentów techniki budowania fabuły sensacyjnej. Ale cały 
ten układ zdarzeń pozostaje zarazem rygorystycznie i funk
cjonalnie podporządkowany weryfikacji postaw i wartości. 

Na tej płaszczyźnie kapitalne znaczenie ma równiez fakt, 
że końcowe efekty tego łańcucha weryfikacji nie wydają się 
wcale tak jednoznaczne, jak wynikałoby to z założeń autora
ideologa, z którym bez przerwy walczą o lepsze - z pożyt
kiem dla dramatu! - autor-moralista i artysta . Weźmy tyl-
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ko problem kluczowy: autor-ideolog prezentuje Sonnenbru
cha jako typowego "klerka" [intelektualista stroniący od 
polityki i ideologii] i "mieszczańskiego humanistę" starej daty 
(takie formuły nie są jednak w tym dramacie zwerbalizowa
ne!), z konieczności, było nie było, wstrzemięźliwego "kola
boranta" z hitlerowskim reżimem, który we własnym domu, 
ku własnej hańbie, dochował się syna gestapowca ... ale 
autor-moralista zarazem zdaje sobie sprawę, że właściwie 
domaga się od swego bohatera etyki heroicznej i postawy 
męczeńskiej ... i nie jest jakby zupełnie pewny, czy to postu
lat nie za nadto wygórowany, zwłaszcza wobec jednostki 
tak samotnej w brunatnym tłumie? Kruczkowski falsyfikuje 
wreszcie ewidentnie system wartości Sonnenbrucha jego 
wahaniem, w istocie odmową udzielenia skutecznej pomo
cy Petersowi - i to właśnie rozstrzyga kwestię. Ale Petersa 
ratuje przecież córka Sonnenbrucha ... I nie tylko dlatego, 
że lubi "mocne życie", a więc potrafi ryzykować ... Czyni to 
jakby odruchowo, ale czyni to dla ojca i za ojca: aby ocalić 
sobie samej takiego ojca, jakiego kocha i jakim zawsze go 
widziała ... Tak więc Ruth weryfikuje pozytywnie - w działa
niu - zakwestionowany skądinąd system wartości Sonnen
brucha ... Mnożą się przeto znaki zapytania. Jest ich wiele -
wbrew pozorom, nawet w finałowej i retorycznej dyspucie 
Sonnenbrucha z Petersem, jeśli odczytać ją nie powierzchow
nie. 

I w rezultacie te właśnie znaki zapytania, osadzone 
bardzo mocno w strukturze dramatu, współuczestniczą też 
aktywnie w wyznaczaniu artystycznej rozpiętości i trwało
ści tego dzieła. 
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SEZON 97/98 
Zastępca dyrektora - Danuta Kubica; 
kierownik literacki - Olga Haak; 
koordynator pracy artystycznej - Jerzy 
Gronowski; kierownik impresariatu -
Renata Harażna; kierownik techniczny -
Stanisław Koszykowski; brygadier sceny -
Wojciech Łaska. 

Kierownicy pracowni: 
elektroakustycznej - Mirosław Orłowski, 

krawieckiej - Danuta Kłapiriska, stolarskiej -
Jarosław Skudynowski, malarsko
tapicerskiej - Jadwiga Polniak. 

Redakcja programu - Olga Haak 
Oprac. graficzne - Ewa Beata Wodecka 
Skład - Jacek Zych 
Druk- Poldruk. W-eh, tel. (074) 787-03 

Adres teatru: pl. Teatralny 1, 
58-300 Wałbrzych, tel. (074) 250-12, 
fax (074) 269-17 

Biuro Obsługi Widzów czynne: 
od 7.30 do 15.30, tel. (074) 250-55, 
przyjmuje zamówienia na bilety 
indywidualne i zbiorowe. 

Kasa teatru czynna na godzinę przed 
rozpoczęciem spektaklu, tel. (074) 250-55 
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Pan de Pourceaugnac Moliera 
jako Julia - z Arturem Krajewskim 

Dwoje na huśtawce Gibsona 
jako Gizela Mosca - z Piotrem Tokarzem 
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Spędziłam w Wałbrzychu dwa niezwykle 
sympatyczne sezony i tutejszy teatr kojarzy mi 
się wyłącznie przyjemnie. Dyrektor Wowo Bielicki 
zaangażował mnie po dziesięciu minutach 
rozmowy i wcale mu nie przeszkadzało, że 
zostałam wyrzucona z łódzkiej szkoły filmowej. 
A ja w tamtym czasie nie bardzo wiedziałam, co 
mam ze sobą zrobić ... Nic więc dziwnego, że 
myślę o wałbrzyskim teatrze z wdzięcznością i 
sympatią. Dlatego propozycja zagrania w 
"Niemcach" bardzo mnie ucieszyła. Poza tym 
postać Ruth podoba mi się . Postanowiłam więc 
skorzystać z okazji i zmierzyć się z tą rolą. Taka 
szansa może się przecież nie powtórzyć. Zresztą 
odkąd opuściłam Wałbrzych, występowałam 
wyłącznie w filmach i spektaklach telewizyjnych, 
więc tym chętniej stanę ponownie na deskach 
sceny. 

Przyjazd do Wałbrzycha to trochę jakby moja 
podróż sentymentalna - zagrałam tu kilka 
niezapomnianych ról, a tutejszy teatr był dla mnie 
szkołą zawodu i szkołą życia ... 

Sezony wałbrzyskie: 
91 \92 i 92\93: 
Sąsiedzi Bałuckiego, Smak 
miodu Delaney, Dwoje na 
huśtawce Gibsona, 
Guwernantki 
Bardijewskiego, Pan de 
Pourceaugnac Moliera 
gościnnie : Rachela w 
Weselu Wyspiańskiego ' 94 

Dorobek lat 94 - 98 
(najważniejsze tytuły): 
seriale telewizyjne: 
Ekstradycja.Radio Romans, 
Siedlisko Ueszcze nie 
emitowany); 
spektakle i filmy telewizyjne: 
Diabelska edukacja, Chwila 
szczęścia, Impuls, Miłość po 
dziewiątej; 
filmy fabularne: Samowolka, 
Tato, Deborah, Pułkownik 
Kwiatkowski, Gniew 




