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JERZY KOłODZIEJCZYI: - reżyser 

/ur. 19~1r./- ukończył anclistyk' 
na Uniwersytecie Ja,ielloński• 
w I:rakowie i reiyserię !ilmow\ 
w lWSFTV i T w Łodzi. 
Jest autorea kilku telewizyjnyca 

filmów fabularnyca Im.in.Fantazja 

Dar-11011", "Wakacje z Madonn'", 
"Dok~d, człowieku?"/. 

W teatrze debiutował przed 

kilku laty reżyseruj'c "Rosmersaolm" 
H.Ibsena w Teatrze Polskim w 

Bielsku Białej. Dla teatru TV 

wyretyserował "Tak jest, ;}ak si' 
państwu zda je" L. Pirandella. 

Obecnie ws~ółpracuje z telewizj' 

katowick~ zajauj,c si• dokumentem.-

.Przedstawiamy nowych aktorów 

ANDRZEJ SŁAB!AK - aktor 
Szkoły: 

- Akademia Muzyczna w Krakowie 
- 1'WST w Krakowie 

Teatry: 

- Teatr lolski we Wrocławiu 
- Teatr Stu w Krakowie 

Teatr Współczesny w Szczecinie 

- Teatr Groteska w Krakowie 
- Teatr Ludowy w lrakowie 
- Teatr Muzyczny w Gdyni 

- Teatr Miejski w Gdyni 
Wainiejsze role: 

- Grajek - "Pieszo" reł.J.Jarocki 
- Mnich - "Bramy raju" 

re•. I:.Jaeiński 
- Javert -"Les Miserables" 

ret. J.Gruza 

- Bill Sykes - "Oliver" 
re•.R.Redfarn 

-Bałandaszek - "Oni" 
re•.J.Skotnicki 

-Drakula - "Drakula" 
rei.M.Mokrowiecki 

-S~dzia -"Pan Tadeusz" 
re•.A Hanuszkiewicz 

Spiewa songi A.Zaryckie~o, 

J.K.?awlulkiewicza, A.Głowińskieco. 
Dwukrotny laureat Festywalu 'iosenki 
Aktorskiej we Wrocławiu. 
Współpracuje z filmem, TV, radiem.-



J!NUSZ KRASINS!I /ur. w 1928 r./ 

~ochodzi z Warszawy. W latach okupacji 

naleiał do Szarych Szeregów - AK, 

uczestniczył w ?owstaniu Warsz e wskim. 

Wywieziony przez hitlerowców do obozu 

w Oawi~cimiu, z kolei do Flossenburg 

-Hersbruck, wreszcie do Dachau, gdzie 

zastało go wyzwolenie, powrócił do 

kraju w 19~7 roku. Oskarżony o działa

lność konspiracyjn~ zostaje uwi~ziony. 

Dopiero w 1956 r. na skutek rewizji 
procesu i amnestii znalazł si~ na 
wolności. Wtedy zadebiutował na łamach 

"Po prostu"/poezja/ i "hzetl~du Kultu

ralnego"/nowelistyka/. Dużym uznaniem 

ciesz~ się je~o zbiory opowiadań: 
"Jakie wielkie słońce" /11962/, "Skarr;a" 

/1968/, Wydał również powieści: 

"Haracz szare,o dnia"/1959/,"Wózek" 

/1966/, wyróżniony na~rodą im.S. 

liętaka, i "Syn Wallenroda"/1980/. 

Jest r6wniei dramatopisarzem. 

"l.ochankowie z I:lasztoru Valdemoi:;a" 

/1980/, a w szczególności MCzapa 

czyli amierć na raty" i "Sniadanie 

u Desdemony• zyskały mi~dzynarodowe 

uznanie. Wystawiono je w laryżu, 
Linzu, Moskwie. lrapremiera CZA~Y 

odbyła si~ w 1966 r. na scenie 
Teatru w Radomiu. Do dnia dzisiej

szeio doczekała si~ około dwudzie

stu inscenizacji cmesz~c się 

niesłabnącym powodzeniem. 
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09-400 PLOCK, ul. Nowy Rynek li tel. 260-71/3/, 248-40 
Dyr~ktor Naczelny i Artystyczny: Marek Mokrowiecki 

. . ·. Kierownik Literacki: Bohdan Urbankowski 
Biuro Organllacji Widowni: . Kierownicy pracowni: ' ' 
Romualda Mde.wska, Iwona Kwiatkowska perukarskiej: Jadwiga Foryszewska 
Głowny specjalista d/s upowszechniania. fryzjerskiej: Wanda Bońkowska 

Elżbieta Ciołkowska-Ćwik 
Konsultant programowy: Romap Rzymkowski 
Kourdyn;.rur pr<J<.y artystycznej: [wa Cichocka 
K1erown1k techniczny: Józef Muszyński 
Głowny elektryk: Zbigniew Charzyński 

Swiat Io: Aleksander Lewandowski 
Zygmunt Szymankiewicz ' 
Pracownia fotograficzna: Waldemar Lawendowski 
Brygadier sceny: Eugeniusz Kupniewski 
Garderobiana: Elżbieta Jóźwiak 
f~ekwizytouy: Krzysztof Popczuk. Małgorzata Kołodziej 

krawieckie) damskiej: Lucyna Pstrąg 
krawieckiej męskiej: Sławomir Krokwa 
malarsko· modelatorskiej: Marek Szala 
stolarskiej Stefan Chlopkowiak 
słusar>kiej Wiesław RulkiewicŻ 
szewskiej: Stefan Korzeniewski 

Opracowanie graficzne: 

Waldemar Law~ndowski 

Foto: Waldemar Law~ndowski 




