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APOKALIPSA POD CHOINKĄ 

Zanim otworzy się przed naszymi oczyma i zacznie produkować 
właściwe sobie sytuacje, kształty i dźwięki ta r ealna scena, naprzeciw 
której usadowiliśmy się, żeby oglądać sztukę, zajrzyjmy przez 
moment, j eśli potrafimy , za jej kulisy sprzed pół wieku, wydobyte 
z pamięci świadków, przekazów dokumentalnych i druzgocących żaren 
historii. (Swoją drogą zabawne, że j uż w pierwszym zdaniu nie udało 
się uniknąć bynajmniej niejednoznacznego - jak się wnet przekona
my, słowa „realny"). Otóż niezbyt długo po Rewolucji i Wojnie 
Domowej, w latach dwudziestych, spotykało się ze sobą w Leningra
dzie grono młodych ludzi, piszących wiersze, rozmawiających o życiu 
i próbujących bawić się w teatr. Jednym z nich był Aleksander 
Wwiedienski, który żył trzydzieśc i siedem lat (1904-1941) i należał 
do najbardziej autentyczny ch i oryginalnych talentów w literaturze 
rosy jskiej XX stulecia. -Ja podobne określenie zasługują zresztą i jego 
rówieśnicy - Daniel Charrns (1905-1942) i Mikołaj Zabołocki 
(i903- HJ58) - z którymi wspólnie, jak też z udziałem innych jeszcze 
osób, zakładał był grupy artystyczne o różnych n azwach : ostatnia, 
z roku 1927, brzmiała: OBERIU, co tłumaczyło się jako skrót: 
Objedinienije Riealnogo Iskusst va (Zrzeszenie Sztuki Realnej); do 
związanych z tym nurtem twórców przylgnęła nazwa oberiutów. 

Pod „sztuką realną" rozumiano coś zgoła innego niż oficjalnie lan
sowany „realizm". Kiedy swego czasu chciałem, na użytek słabo 
jeszcze zorientowanego czytelnika, sformułować jedno z pierwszych 
przybliżeń oberiuckiej istoty, pisałem między innymi: „U podłoża 
przekory oberiutów zdawało się leżeć przeświadczenie, że zadufanie 
współczesnej wiedzy jest równie mało uzasadnione, jak zarozumiałość 
wszelkich systemów estetycznych; że konwencjonalny obraz rzeczy
wistości nie musi być prawdziwy , natomiast z całą pewnością jest 
mało zabawny; że widoczna dla nieuprzedzonego oka absurdalność 
świata, w którym się egzystuje, nie upoważnia do traktowania go ze 
śmiertelną powagą , dostarcza zaś aż nadto powodów do zrobienia 
sobie z niego pysznej zabawy." (Wstęp do „Antologii nowoczesnej 
poezji rosyjskiej" , Ossolineum 1971). Do t ego opisu trzeba będzie 
dodać obecnie ważne, jak sądzę, uzupełnienie - ale najpierw jeszcze 
trochę informacji. 



W owych czasach grupa literacka, nie utożsamiająca się z prokla
mowaną odgórnie ideologią artystyczną, mogła jeszcze od biedy istnieć 
i nawet urządzać, wśród tupań i gwizdów, swoje wesołe happeningi, 
ale z drukowaniem, nie mówiąc już o uznaniu krytyki, było dużo 
gorzej. Charms i Wwiedienski opublikowali za życia zaledwie po parę 
„dorosłych" wierszy; przez kilka lat, dzięki protekcji sprzyjającego 
im Samuela Marszaka, mogli, wraz ze zbliżonym do oberiutów 
Mikołajem Olejnikowem, uprawiać twórczość dla dzieci, choć i tu 
doczekali się wytknięcia przez kogoś, że przemycają reakcyjne treści; 
aresztowani w Sylwestra 1931 roku, za tym pierwszym razem sto
sunkowo szybko powrócili z zesłania i dalej jakoś egzystowali, ciągle 
młodzi i pełni pomysłów, tyle że o publicznych wystąpieniach nie 
mogło już być mowy. W 1932 roku ogłoszono postanowienie partii o li
kwidacji wszystkich stowarzyszeń literackich i utworzeniu jednolitego 
Związku Pisarzy. Eks-oberiuci zostali jego członkami, grupa uległa 
rozproszeniu. Wwiedienski zamieszkał w roku 1936 w Charkowie, 
założył rodzinę , nie utrzymywał z nikim bliższych stosunków. 
W roku 1938 (ty m samy m, w którym powstała „Choinka u Iwanowów") 
dotarła do niego zapewne wieść o aresztowaniu Olejnikowa i Zabołoc
kiego. Jego samego, jak i Cha rmsa, wzięto w roku 1941, już podczas 
niemieckiej ofensywy na Leningrad i Charków. Z całej czwórki 
przeżył jedynie Zabołocki. Daty śmierci pozostałych (grudzień Hl41 
i luty 1942) nie są jednak zbyt pewne. Co się tyczy Wwiedienskiego, 
możliwe, że już w transporcie został zastrzelony przez konwojenta. 

Jeżeli przytoczone okoliczności czasu i miejsca zachowamy w tle 
oberiuckich lektur, dostępnych po późnej „rehabilitacji" nieżyjących 
autorów, to trudno będzie oprzeć się myśli o szczególnym pierwiast
ku sprawczym całej tej twórczości, a zwłaszcza dzieła Charmsa 
i Wwiedienskiego, w jego obrębie zaś sztuk - „Elżbiety Bam" 
i „Choinki u Iwanowów". Obok gry, z ab a wy, żonglowania 
językiem, jego automatyzmami, zbitkami, zastygłymi sensami, obok 
demonstracyjnych alogizmów, rozrywających łańcuchy przyczynowo
.-skutkowe i wypierających normalnie przyjęte hierarchie znaczeń, 
obok tego wszystkiego zatem, co pozwala widzieć w oberiutach 
i kontynuatorów „pozarozumowego" futuryzmu rosyjskiego, i jakiś 
odpowiednik czy wariant zachodniego nadrealizmu, i - co najcie-

że, choć są najwidoczniej rodzeństwem, każde nosi inne nazwisko 
(Pierow, Sierowa, Pietrowa itd .), rodzice ich noszą jeszcze inne 
(Puzy riew), i nikt z osobna nie nazywa się Iwanów, choć wszyscy 
razem, zgodnie z tytułem szt uki , muszą być w jakiś sposób rodziną 
Iwanowów. Porównując wreszcie fok tyczną altcj ę z poprzedzającym 
ją spisPrn osób, st i ·rd:t. irny , że brak w nim wielu postaci rzcczywiściP. 
występujących w sztu ce, spoty l<o.uny ncitomiast i i ~które , jakich bynaj
mniej nie u j rzymy n::i scen i -„. Jak rozumieć te kolejne „nielogicz-
11ośt: i "'?Nie starając się ich zby t godiw.i • racj ona lizować, trz ba chyba 
przyjąć, że v świ ci z111~ on ~go czasu, s ta rgunych więzi przyczy1 o
wo-skutkowych, triumfującej entropi i - wysoc i1iepewna jest to ż
s a m oś ć k..i żdegn i wszystkich: cioty czy to m.in. imienia, wieku, 
związanego z ty m stntusu ciz i c i ęctwa lub dorosłości, związków ro
dzinnych; bieg szluk i zaś dowieuzie nam, że doty czy również uczuć, 
praw, znleżnośc i wzaj ·innych, wl~tdania mow'-1 (tak przez ludzi, juk 
przez zwierzqta, a nawet p rl'.ez wyodtębnione częś i ciał a ludzkiego), 
jednym s lowNn 7.adna ·t>cha, żaden znak .idcntyJilrncy jny , i.aden po
stępek nie zasługuj e n::i zaufonie t am, gdzie olP riucka fontasrnagor ia 
ujawnia apokaliptyczną istotę rz czywistości„. 

Ale dlaczego mimo wszystko „Iwanowie"'? Iwanow - to najpospo
litsze nazwisk o rosy jskie, to gdzi indziej Dupont, Smith, Kowalski, 
a więc - Ev ry rnan, J edermann, Każdy z XV-wiecznego flamandz
k iego moralitetu o człowieku nagle i brutalnie wśród ziemskich roz
koszy wezwanym przez śmierć i zmuszonym do samotnego uczynienia 
zadość wezwaniu„. Bliżej zaś szukając - uogólnieni „Iwanowie" 
występują w wierszu pod tak im tytułem Mikołaja Zabołockiego 
(1928) - i są to oglądani przez poetę ze złośliwym grymasem współ
cześni. (porewolucyj ni) mieszczanie, wcielający trywialność tłumu, jego 
prac i rozrywek, estetyki i obyczajowości, i zwłaszcza może erotyzrnu. 
Wiersz kml.czy się sceną miłosną, którą poeta kwituje ironicznie -
dramatycznym apelem do ginącego, rozpadającego się w tym momencie 
świata: bądź sobie jakikolwiek, pomnie jszony, zredukowany, fragmen
taryczny -

„ .. .lecz zbrój siq, wojny st an ustanów: 
pieści dziewuchę swą - Iwanow!" 



kawsze - wczesnych prekursorów europejskiego t e a t r u a b s u r d u, 
pierwiastkiem tym byłoby p r z e c z u c i e, złe, katastroficzne prze
czucie własnego losu - indywidualnego i społecznego. Odgadując go 
i wyławiając jego elementy z t ego, co już istniało, teatr oberiutów 
zarazem jakby drażnił los i wyzywał, w żadnym zaś razie nie pró
bował ucieczki w bezpieczniejsze regiony - zapewne nie wierząc 
w szansę ocalenia. Absurd, okrucieństwo, niewytłumaczalność i gro
teskowość kreowanego świata w takim ujęciu uznać za postać 
t r a g e d i i, rozumianej nadal klasycznie jako poprzedzane znakami 
i wróżbami nieunikniona zagłada bohaterów. Inaczej jednak niż 
w świecie antycznym, jest to tragizm bez rozpoznawalnej winy i prawa, 
pogrążony w chaosie językowym i sytuacyjnym, no właśnie - absur
dalny, co nie znaczy, że mniej przejmujący zgrozą . 

„Elżbieta Bam" Daniela Charmsa powstała na przełomie roku 1927 
i 1928, i wtedy też wystawiono ją jeden raz w leningradzkim Domu 
Prasy. Następna jej prezentacja - i premiera światowa - odbyła się 
po bez mała trzy dziestu latach, w przekładzie Ziemowita Fedeckiego 
i niżej podpisanego, na łamach „Dialogu" (grudzień 1966), a wnet 
potem - na deskach teatrów studenckich: warszawskiego STSu 
i lubelskiego „Gongu - 2". Operująca t ekstem pełnym parodyjnych 
„głupot" i przejęzyczeń, a nawet jakby obłąkańczych bełkotów, akcja 
sztuki zbudowana jest na wątku, który przypomina Kafkę: chodzi 
o prześladowanie i unicestwienie w finale kogoś jawnie niewinnego, 
podczas gdy rzekoma „ofiara zbrodni" żyje i jest egzekutorem 
wyroku.„ 
Wątków późniejszej o jedenaście lat „Choinki u Iwanowów" nie 

wypada streszczać: czytelnik tego tekstu za chwilę zobaczy albo 
dopiero co obejrzał przedstawienie. Chyba jednak wolno zadedykować 
mu apel z manifestu OBERIU (1928): „Przychodząc do nas, zapomnij
cie wszystko, co przyzwyczailiście się oglądać we wszystkich teatrach. 
Niejedno, być może, wyda się wam niedorzecznym. („.) Chcielibyście 
odnaleźć tę logiczną prawidłowość , do której j es teście przyzwyczajeni 
i którą - jak wam się wydaje - dostrzegacie w życiu. Ale nie będzie 
jej tutaj. Dlaczego? Ponieważ przed miot i zjawisko, przeniesione 
z życia na scenę, tracą swoją prawidłowość „życiową", zyskują zaś 
inną - teatralną". 

Warto również podszepnąć pewne asocjacje, na przykład taką: 
z e g a r z kolejnych obrazów sztuki Wwiedienskiego, nie zawsze 
pokazujący godziny w „naturalnym" porządku, niekiedy zdający się 
sugerować, że czas biegnie wstecz - i ka l e n d a r z z późniejszej 
o czterdzieści lat powieści Tadeusza Konwickiego, na którym daty 
skaczą we wszystkie strony - czy znaczenie obu tych zabiegów 
(u Rosjanina dość dyskretnego, u Polaka ostentacyjnego) nie jest 
jednakowe, czy ofiarą ich nie pada w podobny sposób podstawa 
wszelkiego ładu ziemskiego, jaką jest liniowe pojęcie czasu? Świat 
zbuntowanych zegarów i kalendarzy jest światem apokalipsy, końca, 
rozpadu. Wskazanie natomiast przez Wwiedienskiego czasu akcji 
(„w latach 1890-ych", a następnie jeszcze dokładniej) wypada uznać 
za manewr ubezpieczający, rozmyślnie mylący tropy. 

Sposób, w jaki w didaskaliach „Choinki" przedstawione są sceny 
zbiorowe, kojarzy się z malarstwem Breughla: ta wieloplanowość, te 
liczne postacie i czynności, nie zawsze mające bezpośredni związek 
z akcją („na prawo od drzwi kucharze zarzynają kury i prosięta"), 
ale lokujące ją w pulsującej życiem przestrzeni, w jej krwistej fizycz
ności i odświętności zarazem, w zmysłowej bujności i w konwencjo
nalnym obramowaniu - tak, to właśnie to! Autorowi niechybnie 
zależy, byśmy takim wzrokiem spojrzeli na obr a z, skoro zaciera 
granicę między różnymi znaczeniami tego słowa (między obrazem 
scenicznym i malarskim), komunikując : „na pierwszym obrazie nama
lowana jest wanna", „na obrazie ósmym namalowany jest sąd"„. 
Z rozmaitych wspomnień (np. D. Maksimowa) wiadomo, że malarstwo 
Breughela (a także Boscha) nie było oberiutom obce; badacze wskazują 
tego rodzaju inspiracje w poezji Zabołockiego; i ten to padół ziemski 
Breughla - na naszych oczach przeistaczający się w piekło Boscha -
wypada przyjąć również za odniesienie dla sztuki Wwiedienskiego, 
w której obecne są wszystkie główne kategorie eschatologiczne: niebo 
i piekło, życie i śmierć, dusza i ciało, Bóg i człowiek„. 

Na pierwszą infernalną aluzję natkniemy się już w spisie osób, 
gdzie część bohaterów określona zostaje jako „dzieci albo po prostu 
diablęta". Ale spis osób dostarczy nam donioślejszych odkryć: należy 
do nich zdumiewająca rozpiętość wieku owych siedmiorga „dzieci" -
od „rocznego chłopczyka" do „82-letniej dziewczynki", a także fakt, 



Sceny erotyczne „Choinki" stanowią rozwiniętą teatralną artykulację 
podobnego dreszczu odrazy i trwogi (i przeczucia zagłady, zespalają
cego w wyobraźni gest miłosny z gestem morderczym). 

Iwanowowie, z wszystkim co ich, jak dla Zabołockiego, tak dla 
Wwiedienskicgo, są nie tylko wytworem i ofiarą świata apokalipsy -
są narzę !ziem jej urzeczywistni 0nia . W tym miejscu jednak wypada 
urwać : niech t eatr przemówi własnym j~zykiem. 

WIKTOR WOROSZYLSKI 

ELEGIA 

Tak powstała ta elegia 
O tym, jakem za wozem biegł ja. 

Gór obserwując panoramę, 
Ich kilometry niesłychane, 
Wino do dzbanów odcedzone 
I świat, jak śnieg , przecudny -
Ciemność dostrzegłem nad potokiem, 
Burzę łypiącą dzikim okiem, 
Wichry spokojne i wy sokie, 
Śmierć, zbędne jej sekundy . 

Z powagą i odwagą obok 
Zolnierz przepływa jak ostrobok, 
Z tonią rozchwianą niczym obłok 
W nierównej zwarł się walce. 
Obok do czarodziejskiej dłoni 
Koil. wciska wściekły żar pogoni, 
Wstrzymują taniec gniewnych koni 
Mocarnej trawy palce. 

Las widzi obok pól połacie 
I noc w jej niewymyślnej szacie, 
A my w idzimy w okna kracie 
Tej gwiazdy blask bezdusznej. 
Topiąc uczucia w mdłej rozpaczy, 
Po nocach tłukąc się i płacząc, 
Wiemy, że prawie nic nie znacząc 
Będziemy żyć posłuszniej. 

Nam żaden zachwyt się nie uda, 
Wokół ciasnota, słota, nuda, 
Brata sprzedaje brat jak Judasz, 
Bez Boga nasza trwoga. 



Myśmy nieszczęście hołubili, 
Nas samych sobie wybaczyli, 
Dla tych co w kopeć się zmienili, 
Zamknięta orłów droga. 

Z zazdrością na zwierzęta patrzę 
Nie wierząc w czyny, w myśli nasze, 
Prysły pomysły raz na zawsze, 
Walka się nie zda na nic. 
Dziś wszystko dla nas jest upadkiem 
Noc, dzień i cień, rozkosze rzadkie, 
Nawet muzyka z dźwięcznym statkiem 
Nie wymknie się z otchłani. 

Morskie przypływy niespokojne, 
Piaski bezludne i niestrojne, 
Kobiece ciała nieprzystojne 
Nie dają nam pociechy. 
Beztroski nasz rozumie, gdzieżeś? 
Plugastwo dziś sławimy, rzezie, 
Wspomnienia mamy za herezje, 
I palą nas t e grzechy. 

Mkną górą boskich ptaków krocie, 
Furkocą w pędzie ich warkocze, 
Bluzy jak szprychy lśnią w migocie, 
Ten lot nam zgubę przygnał. 
Odmierza czas powietrzne plemię, 
Wypróbowuje ciała brzemię, 
Niech pobrzękuje puste strzemię -
To nie szaleństwa sygnał. 

W drogę, ruczaju ruszaj szklany 
Galopuj, koniu zwierciadlany, 
Kto wdycha zapach zwierciadlany 
Rozpadu jady wdycha. 

tak wesele obchodzimy 
domyśliłem się od razu 
to są żlebu u rodziny 
albo zaślubiny głazów 
zobaczymy ucztę tany 
siedząc w ławkach zatrąbimy 
jak nnsz świat się zakręcimy 
zagrzmią w dłoniach tarn b:.rny 
albo w boju polegniemy 
albo sobą zostaniemy 
po wąskich biegły czasie 
na zegarkach rosły kwiaty 
wzlatywały myśli nasze 
ponad wieńce nad rabaty 
n asze myśli nasze statki 
nasze bogi nasze dziatki 
nasze dusze nasza swada 
filiżanki w nich zagłada 
lecz oszukać się nie damy 
bezsensownym takim deszczem 
my na inny znak czeka my 
nasz znak toń u krywa jeszcze 
tłum strącają mądre wzgórza 
ucztuj 11cy w głębinach giną 
z morza kielich się wynurzn 
rzeczka nocy jest krainą 
każdy z nas jest trup co siły 
pokazuj e niebu tyły 
szybko idąc na dno kwili 
sens i czas i morze myli 
pochwyciły instrumenty 
dusze nogi prochy marne 
zbudowawszy monumenty 
każdy swój nadstawił garne:i 
my topielcy z własnej woli 
na dnie morza zgromadzeni 
z cyfrą dziewięć pokłóceni 
by płomienieć i biadolić 



Woźnico chudy i niemiły, 
Skoro już zorze się uśpiły, 
Leniwym wozem pędź co siły, 
Nie wałkoń się, u licha. 

Nie polatuje łabędź kołem 
Ponad przepysznym uczty stołem, 
Z orł em spiżowym nie dmie społem 
W zwycięski róg podniebny. 
Teraz natchnienie z niepamięci 
Pojawia się w sekundy ćwierci. 
Naprzód! Dotrzymaj kroku śmierci, 
Poeto, giermku biedny! 

przełożył: Ziemowit Fedecki 

ALEKSANDR WWIEDIENSKI 

ZNACZENIE MORZA 

by świat pojąć jak należy 
trzeba życie na wspak przeżyć 
w las pójść krokiem spacerowym 
wyrywając włosy z głowy 
kiedy ogień błyśnie w dali 
czy to w lampie czy w piecyku 
spytaj czemu tak się palisz 
ogniu świeczki namiestniku 
ile jesteś wart na świecie 
w kotle ile w gabinecie 
krążą duchy niczy m muchy 
gdzie okruchy gdzie pierogi 
pokazują duchy brzuchy 
ręce nogi oraz rogi 
dziki zwierz na zwierza leci 
tli się lamp płomyczek słaby 
w trąbkę dmą milczące dzieci 
łkają w głos na sośnie baby 
zstąpił bóg uniwersalny 
na niebieskie cmentarzysko 
koń kłusuje idealny 
las za nimi drepce blisko 
Spoglądamy przestraszeni 
myśląc zjawy to w przestrzeni 
ryczy las unosząc ręce 
łoskot trwoży go najwięcej 
szepce jestem przywidzenie 
w nic innego się nie zmienię 
leżą pola wedle górki 
jak na tacy dzierżąc w ryzach 
ludzi bestie czarnogórki 
w uczt wesołych antrepryzach 
tnie muzyka tnie od ucha 
eskimosi tańczą w kole 
dziewki nie chcą chłopców słuchać 
czółna kręcą się na stole 
w czółnach widać jak na ręce 
tu i ówdzie minut wieńce 



lecz przemijał rok za rokiem 
mgła szła z głupstwem krok za krokiem 
kto już upadł na dno morza 
niby okrętowa belka 
ten tęsknotą wielką gorzał 
a mądrości zębem szczęka 
kto na mętnych wodorostach 
muskuł prał by czysty został 
i jak księżyc dziś migoce 
w noce gdy falują tonie 
ten, co w błąd wprowadził drogę 
morskie dno i swoją nogę 
rzesza n iezadowolonych 
toń opuścić zapragnęła 
grzmiały fale z drugiej strony 
raźno biorąc się .do dzieła 
wodą cwałem szły okręty 
konie gnały nad polami 
była palba i lamenty 
sen i śmierć nad obłokami 
i topielcy w pełnej gali 
wymaszerowali z wody 
i na wozie pojechali 
jakby wszyscy mieli chody 
kr es nadejdzie w każdym razie 
wszystko przewidziałem z góry 
niosą nam w ogromnej wazie 
mały kwiatek i tamburyn 
io jest kielich to jest waza 
to jest świeczka śnieg i slota 
to pułapka to istota 
to wesołość i ekstaza 
boże bądźże pozdrowiony 
stoję nieco splugawiony 
moją wolę pamięć wiosło 
chwała n iebu gdzieś uniosło 
1929-1930 

przełożył: Stanisław Ulicki 
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Wariat I 
Wariat II 
Trumniarz 
Kucharz I 
Kucharz II 
żandarm I 
żandarm II 
Lawnik I 
Lawnik II 
Czeladnik I 
Czeladnik II 
Żyrafa 
Wilk 
Lew 
$wińskie prosię 

- '-PIOTR CYRWUS 
- ROMAN GANCARCZYK 
....J!ST ANISLA W J AS KULKA 
_j/Vwt.ODZIMIERZ KW ASKOWSKI 

EUGENIUSZ WALASZEK 
•ADAM MARJAŃSKI 

- JERZY SWIATLOŃ 
_J}JAN HENCZ 
-lJ ANDRZEJ HERDER 
- ROMAN GANCARCZYK 
- ANDRZEJ HERDER 
- EWA WICHROWSKA 
- JOANNA JANKOWSKA 
- MAJ A BAREŁKOWSKA 
- GRAŻYNA WALASEK 

Reżyseria i scenografia - WALDEMAR ZA WODZI:tQSKI 

Muzyka - MARCIN KRZYŻANOWSKI 

Kompozycja światła - KRZYSZTOF SENDKE 

Asystenci rezysera - Joanna Jankowska, Dariusz Siatkowski 

Asystent scenografa - Tadeusz Paul 
Inspicjent - Jarosław Jankowski Sufler - Zdzisława Głoskowska 

Operator światła - Małgorzata Bartolik 

Operator dźwięku - Jerzy Gruchot 

PRAPREMIERA POLSKA 11 GRUDNIA 1988 ROKU 



Biuro Organizacji Widowni przyjmuje zgłoszenia od 8.00 do 16.00, 
ul. Kilińskiego 45, tel. 33-15-33 

Kierownik techniczny 
Zast~pca kierownika technicznego 
Brygadier sceny 

Prace malarskie i modelatorskie 
P race krawieckie 

Prace fryzjerskie i perukarskie 
Prace stolarskie 
Prace ślusa i·skie 

Prace tapicerskie 
Mistrz oświetlenia 

Redakcja programu 

oo &00111 n. eooo 1-1111111 

- MIECZYSŁAW KOWALSKI 

- RYSZARD STANGRECIAK 
- ADAM FORYSIIQSKI, 

MACIEJ KOSIIQSKI 
STANISŁAW ŁADA 

- RYSZARD PACHO 
- ZYTA WALCZAK, 

ZYGMUNT CIESIELSKI 

- KRYSTYNA ZAJFERT 
- ROLAND UNCZUR 
- WIESŁAW BROT 

- TADEUSZ BILSKI 
- MAREK DESPUT 

- WIESŁAWA KOPROWICZ 


