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KRUMŁOWSKI -
malarz mijającego wieku 

Z perspektywy repertuaru teatrzyków ogródkowych czy teatrów ludowych polski fin 
de siecle jawi się nam - dzieciom kolejnego schyłku wieku - jako epoka tyleż radosna 
co nierozważna, sentymentalna co naiwna, płocha co zgorzkniała, obyczajna co swa
w.olna. B.ujnie rozkwitła dramaturgia popularna, w ogromnej części posilająca się zagra
nicznymi przeróbkami, miała też kilku oryginalnie piszących twórców, m.in. Stefana 
Turskiego ('Krowoderskie zuchy'), Adolfa Wallek-Walewskiego ('Ach, to Zakopane') czy 
Franciszka Gabriela Dorowskiego, piszącego pod pseudonimem Domnik. 

.Jednak najważniejszą postacią w tym gronie był Konstanty Krumłowski. Jego życiorys 
mozna uznać za bardzo typowy dla pisarza i artysty przełomu wieków. Urodził się 18 
lutego 1872 w Kołomyi. Ojciec - Jan, był wysokim c.k. urzędnikiem ministerialnym, na
tomiast matka - Kazimiera, pisała pod pseudonimem Marii Gruszeckiej popularne książki 
kucha1'8kle i opowiadania dla dzieci. Nie jest to jednak dostatecznie dowiedzione. 

Konstanty ukończył Gimnazjum Im. Jana Sobieskiego w Krakowie i w latach 1890-
92 studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przerwał studia, by wstąpić do te
atru. Początkowo występował w trupie L. Kwiecińskiego w Stanisławowie i innych mia
stach prowincji, pótnlej - już w zespole W. Kicińskiego - w Teatrze Letnim w Parku Kra
kowskim pod pseudonimem M a n o w s k i. W 1899 roku grał jeszcze pod dyrekcją 
W .. Powladow.skiego I J. Gr.odzickieg~. Niespodziewanie przerwał karierę aktorską decy
dując się na zywot urzędniczy : najpierw przez trzy lata w ministerstwie sprawiedliwości 
w Wiedniu, potem po powrocie do Krakowa w kancelarii adwokackiej jako koncypient. 
Taki finał aktorskiej przygody jest tym bardziej zaskakujący, że młody Krumłowski był 
wzorowym członkiem cyganerii artystycznej. Zgodnie z panującą w środowisku bohemy 
modą włóczył ~ię po podmiejskim Zwierzyńcu, gdzie poznał Marię Anielę Zawadzką, mło
dziutką .ro~otmcę w fabryce cygar. Pokochał dziewczynę głęboko największą miłością 
swego zyc1a (choć był potem dwukrotnie żonaty). Jej poświęcił wydaną w 1896 roku 
'powiastkę mieszczańską w 5 księgach wierszem' pt. 'Mania'. Była to niestety miłość bez 
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wzajemności - Maria wkrótce wyszła za mąż. Stała się jednak muzą Krumłowskiego; jej 
postać można odnaleźć w wielu utworach, a wątek miłości panicza i ubogiej służącej bę
dzie niemal obowiązujący we wszystkich wodewilach . W 'Bosej królewnie' (znanej też pod 
tytułem 'Dziewczyna w perkaliku' - wyst. 12.4.1930 w Krakowie) mimo melodramatycz
nego napięcia wzbogaconego kryminalnymi zdarzeniami, służąca Julcia wychodzi za 
swojego panicza i obrońcę ku uciesze bractwa z Pl. Szczepańskiego, czyli krakowskiego 
targowiska. Natomiast w 'Białych fartuszkach' (wyst. 16.12.1919 w Krakowie) nastrój za
kończenia nie jest tak pogodny. Wprawdzie służebna dziewczyna Bronka wyjdzie szczę
śliwie za miejskiego posłańca, bardzo uczciwego chłopca, a panicz Zdzisław poślubi pan
nę ze swej sfery, to jednak pozostaje w finale gorycz zwiedzionego uczucia. Zazwyczaj 
jednak Krumłowski unika sentymentalnej nuty, przedstawiając zdarzenia w wartkim tem
pie a postaci w rysunku żywym, ostrym, wyratnym charakterologicznie bez zbędnego psy
chologizowania. 

Światek śpiewanych komedii składa się z kilku określonych typów: obok panicza i 
służącej jest zawsze nowobogacka i zmierzła pani, jakiś poczciwy prosty chłopak, nie
wydarzony amant, krakowski andrus, kilka przekupek i praczka, która na ludzi i świat 
patrzy pop.rzez własrią 'pralnianą' filozofię (np. o kimś: ' nadyma się jak koronka w my, 
dlinach'). Zycie tego światka toczy się nieodmiennie w Krakowie, w okolicach Rynku i 
Placu Szczepańskiego oraz na Bielanach, miejscu tradycyjnych majówek. Czasami autor 
ucieka w modne Tatry ('Przewodnik tatrzański', wyst. 28.5.1911 w Krakowie) lub w świat 
Cyganów na węgierską pusztę i amerykańskie ulice ('Piękny Rigo' , wyst. 5.8.1899 w Kra
kowie) . 

Krotochwile muzyczne Krumłowskiego zgodne są z nastrojem publiczności, która je 
ogląda. Dlatego tak dużo w nich bezpośredniego, prostego komizmu i niemało pikanterii 
współgrającej zapewne z gorącym 'ogródkowym' wieczorem. Twórca nie szczędzi ero
tycznych aluzji w piosenkach mówiących np. o moździerzu i tłuczku. W innym miejscu 
panienka z dobrego domu śpiewa kuplet o urokach lasku bielańskiego, w którym panna 
spokojnie gwarząca z kawalerem napadnięta zostaje przez wścibskie mrówki i zmuszona 
jest odwołać się do pomocy swego towarzysza. Mówi się wiele o pończoszkach lub ich 
braku, podszczypywaniu itd. W pewnym miejscu autor posuwa się do pokazania rozna-· 
miętnionej pary znikającej w zaroślach (oczywiście -lasku bielańskiego!) . Nie bez powodu 
Stanisław Przybyszewski nazwał Krumłowskiego ' najprzedniejszym pornografem pol
skim". Niezwykła popularność tych komedii zestawiona ze stosunkowo surową obycza
jowością społeczeństwa zdaje się temu zaprzeczać. 

Wodewil był gatunkiem, który zdominował repertuar teatrzyków ludowych , pojawiał 
się niekiedy nawet na czcigodnej scenie Teatru im. J. Słowackiego. Popularność zyskał 
dzięki swej otwartej formule teatralnej. Z łatwością . w takim widowisku mieści się śpiew, 
taniec, współczesne kuplety adresowane do określonej widowni - zdominowane przez 
wyratnie nakreśloną akcję dramatyczną. W Polsce w tym gatunku tworzyli: W. Bogu
sławski, J. N. Kamiński, A. Fredro. Pod koniec XIX wieku wodewil był już skutecznie wy
pier~ny przez operetkę. Konstanty Krumłowski przyczynił się do odświeżenia i ożywienia 
tego gatunku poprzez przydanie mu swojskiego polskiego charakteru obyczajowego. Był 
bez wątpienia najlepszym wodewilistą w Krakowie, choć trzeba dodać, że jego późniejsze 
utwory ('Pensjonat kukułek''. - 1901, 'Jaś i Małgosia' - 1902, "Nocne ptaki' - 1902, 'Obcym 
wstęp wzbroniony" - 1915, 'Jaskółka z Wieży Mariackiej' - 1937) nie powtórzyły sukcesu 
'Królowej przedmieścia" (1896). 
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Twórczość dramatopisarską uzupełnia obraz historyczno-ludowy w 7 odsłonach 'Wol
ne miasto', napisany w 1907 roku w Warszawie, gdzie pisarz uczestniczył w konspiracji, 
za co więziony był w cytadeli warszawskiej. Dramat wystawiony dopiero w rocznicę ma
jową w 1927 roku w Krakowie opowiada o powstaniu 1846 roku. 

Krumłowski był też zapalonym dziennikarzem interesującym się niemal wszystkimi 
dziedzinami życia. Wydał kilka tomów felietonów. Używał wielu pseudonimów, wśród nich 
tak oryginalne jak: Ali Ben-Bej, Eunuch, Ferdek Elektryk, Kupido, To ja, Wujcio Kostuś. 
Rymował wesołe i bardzo śmiałe wierszyki, pisał teksty kabaretowe, zebrane w książkach : 

' Pikanteria' (1908), 'Kabaret' (1919), 'Rzeczy wesołe' (1918), 'Nowe 100000 żartów' 
(1923). 

Dwukrotnie, w latach 1921 i 1938, Kraków wyprawił mu jubileusze pracy literackiej . 
W 1936 roku otrzymał srebrny Wawrzyn Akademicki za zasługi dla sceny polskiej. 

Zmarł 17 sierpnia 1938 w Krakowie i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim. 

Mimo tego, że Konstanty Krumłowski przedstawiał świat sobie współczesny, to miał 
świadomość, iż jest to świat przemijający, odchodzący w zapomnienie. W ' Białych far
tuszkach' powiada się bowiem, jakby ku przestrodze: 'Powinniśmy wszyscy zapamiętać 
to podwórko i tę starą kamienicę'. A w finale wszyscy śpiewają: 

Te wspomnienia się pamięta, 
To podwórze, te dziewczęta. 
W najpóiniejszej życia dobie 
Zostaniemy wierni - sobie. 

PAWEŁ GABARA 
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W MIEJSCE 
OPERETKI WIEDEŃSKIEJ 
Prapremiera KRÓLOWEJ PRZEDMIEŚCIA, Konstantego Krumłowskiego, 

odbyła się dnia 22 lipca 1898 roku w Krakowie, w Teatrze Letnim, działającym w 
tamtejszym Parku Krakowskim. Teatr ten był później siedzibą Teatru Ludowego. 
Wspomniany park, znajdujący się wówczas poza obrębem miasta, pod koniec lat 
osiemdziesiątych zagospodarował, jako park wypoczynkowy i podarował Krakowowi, 
Stanisław Rehman. 

Historyk teatrów krakowskich, Jan Michalik, wspomina: "Stał tutaj letni teatrzyk 
postawiony w pośpiechu przez budowniczego Biborskiego. Dokładna data powstania 
tej budowli nie jest znana. Być może zbudowano go dopiero w 1894 r. ( ... )To tutaj 
( ... ) odbyła się prapremiera jednego z najpopularniejszych i najbardziej lubianych 
wodewilów polskich ( .. . ). Powodzenie kasowe towarzyszyło utworowi od pierwszej 
realizacji a przed czternastym przedstawieniem se tki publiczności odchodziły od 
zamkniętej kasy." 

Rys. Jan Bukowski. 1910 r. 

Nazywana potem "karmelkową" i "drobnomieszczańską", KRÓLOWA PRZED
MIEŚCIA, 5-aktowy wodewil o sieroctwie i miłości, o szlachetności serca, była 
najpopularniejszym przedstawieniem w epoce Młodej Polski. 

"W miejsce operetki wiedeńskiej, która była wówczas jedynym zdrojem pieśni, 
wniosła coś świeżego" - zaświadcza Boy - "pyszne melodie krakowskie, aktualne 
kuplety i jakiś niepodrabiany sentyment, który chwytał za serce. ( ... ) Sztuka zrobiła 
się modna, chodzili na nią w czasie letnich ogórków, wszyscy. Zrobił się z tego istny 
sport jak się wówczas mówiło. Kiedy w owej właśnie dobie Przybyszewski zjechał do 
Polski, poznanie jego z młodym Krakowem - jak je opisuj_e w MOICH 
WSPÓŁCZESNYCH - odbyło się na KRÓLOWEJ PRZEDMIESCIA". 

W miarę upływających lat, głośny kiedyś wodewil stał się atrakcją scen ama
torskich, jako moralizująca anegdota i pouczający obrazek wzięty z życia. 
KRÓLOWEJ PRZEDMIEŚCIA pisane było jednak nowe powodzenie, trwała 
obecność na scenach teatrów polskich ... 
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Po 33 latach od prapremiery, KRÓLOWA PRZEDMIEŚCIA po raz drugi trium
falnie powróciła na afisze teatralne, jako oryginalne tworzywo inscenizacyjne. Au
torem tego przełomu był Leon Schiller (1887-1954), który w sezonie 1930/31 po T. 
Trzcińskim objął kierownictwo artystyczne działu dramatycznego w Teatrze Wielkim 
we Lwowie. KRÓLOWA PRZEDMIEŚCIA znalazła się wtedy (1931) pośród wielu 
sztuk, i_nscęnizowanych przez Schillera, które miały młodopolską proweniencję, jak: 
KNIAZ PATIOMKIN - Micińskiego, ACHILLEIS i BOLESŁAW ŚMIAŁY -
Wyspiańskiego, KALIGULA i JUDASZ Z KARIOTHU - Rostworowskiego, 
SUŁKOWSKI - żeromskiego. 

KRÓLOWA PRZEDMIEŚCIA była innym gatunkiem, towarzyszył jej anty
cesarskokrólewski SZWEJK. Inność KRÓLOWEJ PRZEDMIEŚCIA stała się rów
nocześnie czymś niezwykle ważnym w dorobku wielkiego inscenizatora. Przedsta
wienie zyskało we Lwowie uznanie i popularność, zostało powtórzone dla objazdo
wego Teatru Wołyńskiego. Niebawem razem z Schillerem i dużą częścią jego zespołu 
pojawiło się w Warszawie. W tym samym czasie T. Trzciński wystawił własną insceni
zację KRÓLOWEJ PRZEDMIEŚCIA w Krakowie . 

. ' i --,-

Elementy wodewilu, Krumłowskiego, pojawiały się odtąd we wszystkich pe
leryniarskich partiach montaży Schillera, w rodzaju KRAMU Z PIOSENKAMI. 
Biograf Leona Schillera, Edward Csató pisze: "Ten rodzaj teatru - staroświecki -
okazał się najżywotniejszy, sztuki te do dzisiaj pozostały w takim kształcie, jaki im nadał 
Schiller. Był prekursorem tego gatunku." 

Mówił o tym Jan Kott w REFLEKSJACH NAD TEATREM OGROMNYM: 
"Zdałem sobie sprawę z tego dopiero niedawno, kiedy po raz pierwszy obejrzałem 
w Londynie większą liczbę fv!USICALI. Prawie wszystkie zbudowane są na zasadzie 
KRÓLOWEJ PRZEDM.IESCIA ( ... ) Jeszcze bardziej KRÓLOW.ę PRZEDMIEŚ
CIA przypomina grany z niesłabnącym powodzeniem OLIVER przerobiony z powie
ści Dickensa. ( ... ) I IRMA LA DOUCE w inscenizacji Peter Brooka, przywołująca 
znowu jakby za wzorem Schillera, paryskie Montrmartre, współczesne Młodej Polsce 
i bardzo właściwie podobne do krakowskiego Kleparza, po którym malarze i poeci 
w pelerynach uganiali się za pięknymi szwaczkami." 

Co zrobił Schiller? 5-aktową sztukę Krumłowskiego, z muzycznymi wstawkami 
Powiadowskiego, zamienił na 3 akty, w których śpiew słychać było bez przerwy. Tańce 
podmiejskie nabrały w jego opracowaniu nowego wdzięku. Schiller wprowadził do 
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inscenizacji KRÓLOWEJ PRZEDMIEŚCIA własne piosenki, które jako student, oś
mioklasista, prezentował w Zielonym Baloniku. 

Cały akt II podmalowany został SCENAMI Z ŻYCIA CYGANERII - H. 
Murgera, a więc jakby rzeczywistością pochodzącą ze wspomnień młodości Schillera 
w Krakowie. W inscenizacji KRÓLOWEJ PRZEDMIEŚCIA wyraził również właś
ciwy mu w owym czasie krytycyzm społeczny, wyrażający się w antymieszczańskiej 
ironii, w parodiowaniu mieszczańskiego stylu bycia. Dominowała tu jednak nuta 
sympatii, swojskości, wzruszenia. 

Edward Csato pisze: "Niewiele zostało z Krumłowskiego w Schillerowskiej KRÓ
LOWEJ PRZEDMIEŚCIA Niektórzy zadawali sobie pytanie, czemu Schiller nie 
napisze oryginalnej sztuki, czemu woli fastrygować stary wodewil? Myślę, że Schillera 
skłonił do tej roboty naiwny wdzięk starzyzny i osobiste wspomnienia krakowskie z 
tych lat, że Schiller, rasowy człowiek teatru szukał pretekstu, kanwy, na której stroił 
swoje organizatorskie pomysły. KRÓLOWA PRZEDMIEŚCIA należy do tych 
przedstawień, które wyznaczają miejsce Schillera w polskim teatrze." 

Po wyouchu gwałtownych nieporozumień we Lwowie, Leon Schiller znalazł się 
w Warszawie. Dnia 1 X 1931 roku otworzył tu teatr MELODRAM w opustoszałym 
po strajku QUI PRO QUO. Był to teatr tani, dla szerokich mas. Dawał dwa przed
stawienia dziennie. Inauguracyjną KRÓLOWf: PRZEDMIEŚCIA, przeniesioną ze 
Lwowa, przyjęto tu entuzjastycznie ... 

Odezwał się głos oburzenia jednego tylko widza, samego Konstantego Krumłow
skiego. Ilustrowany tygodnik ŚWIATOWID nr 47, 1931 r. , przyniósł artykuł pt. AU
TOR KRÓLOWEJ PRZEDMIEŚCIA O WYSTAWIENIU SWEJ SZTUKI, w 
którym czytamy: 

"Z pierwotnej mej sztuki zrobiono jakiś rewiowa-tinglowy bigos zaprawiony 
ostrym sosem pikanterii. Nie mogę zasadniczo zgodzić się na samowolę inscenizatora. 
Nie byłem na tej KRÓLOWEJ PRZEDMIEŚCIA i być nie chcę, a pójdę wtedy, gdy 
będzie grana znowu w jakimś teatrzyku robotniczym, którego publiczność rozumie 
swojego autora, a autor rozumie s w o j ą publiczność. " 

Nie wierzymy Krumłowskiemu, iż na tym przedstawieniu nie był, podzielamy jego 
oburzenie i wdzięczni jesteśmy Schillerowi, że je wywołał. 

Do KRÓLOWEJ PRZEDMIEŚCIA, Schiller wracał jeszcze póżniej cztery razy. 
JAP 
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KRÓLOWA 
PRZEDMIEŚCIA 
dawniej 
i dzisiaj 

Otto Eckmann. Ozdobnik.1904 r. 

Widownia teatru w Sosnowcu po raz pierwszy ujrzała KRÓLOWf PRZED
MIEŚCIA - Konstantego Krumłowskiego, dnia 3 VII 1904 roku. Zespół amatorski 
w Będzinie wystawił wodewil w sali Wienera, dnia 8 VII 1906 roku. ćwierć wieku 
trzeba było czekać na powrót KRÓLOWEJ PRZEDMIEŚCIA na scenę w 
Sosnowcu. Wystawiono ją tu ponownie dopiero dnia 6 XI 1932 roku. Zaraz po wojnie, 
w sezonie 1945/46, teatr w Sosnowcu zaproponował jej nową, zaktualizowaną wersję, 
mocno zabarwioną treściami bieżącymi. Moglibyśmy tę redakcję opisać szczegółowo, 
posiadamy bowiem egzemplarz sztuki w naszej bibliotece teatralnej . 

Była to nieudana próba kojarzenia elementów folkloru ze Zwierzyńca pod Krako
wem, z podmiejskim folklorem zagłębiowskim, na kanwie podfryzowanej anegdoty 
pochodzącej od Krumłowskiego. Gdyby tylko to! W przedstawieniu tym całkowicie 
beztrosko, z niesamowitym zapałem śpiewano kuplety o Sielcu, Pogoni, o sosno
wieckich dorożkarzach, o wojsku polskim, o szabrownikach i volksdeutschach. 
Wodewil pomylono z kabaretem. 

Jeżeli wolno domyślać się autora owych regionalnych piosenek i kupletów, 
najpewniej znajd~iemy go w osobie Józefa Poniatowskiego, poźniej podpisującego się 
pod swoimi pracami literackimi - Wiesław Ponitycki. Cóżbyście jednak powiedzieli, 
gdyby tym autorem był, Aleksander Baumgardten, wtedy przybyły właśnie ze Lwowa? 
Wykluczyć tego nie można. 

W istocie, żadna z wymienionych tu premier KRÓLOWEJ PRZEDMLEŚClA 
nie wywołała uznania widowni. Potwierdzają to opinie przekazywane nam przez 
historyków naszego teatru regionalnego: K. Olszewskiego i W.J. Żywota. Krumłowski 
nie trafiał do widza w Sosnowcu, gdyż albo pokazywano go nieporadnie, bywało, że . 

i niedbale, albo, jak w sezonie 1945/6 podretuszowywano go, kojarzono dwie jakże 
różne epoki, dwa całkowicie odrębne folklory, pierwszel'lstwo dając zagłębiowskiej 

swojszczyźnie i palącym problemom współczesności. Wiele tu przesady i uchybieó 
artystycznych. 

Pierwszy, znaczący sukces odniósł dopiero wrażliwy i wymagający artysta teatru, 
Wiesław Mirecki. Dnia 5 IX 196 7 roku odbyła się w PTZ w Sosnowcu premiera KRÓ
LOWEJ PRZEDMIEŚCIA w jego adaptacji i reżyserii, z ilustracją muzyczną Bog
dana Pawłowskiego, z choreografią Mikołaja Kopińskiego, ze scenografią Jerzego Ka
łuckiego. Był to niekwestionowany sukces artystyczny, potwierdzony pełną aprobatą 
zachwyconej puhliczności. Pamiętamy to przedstawienie: z Iwoną Wierzbicką, Anną 
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Gołębiowską, Lidie) Bienias, Włodzimierzem r-igurą , Mieczysławem ł:.ęckim, Andrze
jem Hołajem , Tadeuszem Madeją, ze śpiewającym Januszem Barburskim„. 

Wiesław Mirecki zwierzał się w "Programie": " ... posiadaliśmy trzy egzemplarze, 
trzech niepodobnych do siebie adaptacji( ... ) zdecydowaliśmy się na realizację opartą 
na widowisku Leona Schillera ... " Owe egzemplarze przywiózł, Mirecki z Warszawy. 
Do jego inscenizacji weszły bowiem fragmenty wszystkich dotychczasowych opra
cowań KH.Ól .OWEJ PRZEDMIEŚCIA, a mianowicie: Schillera, Trzcińskiego, 
Rakowieckiego i Wittlina, wreszcie Kwiatkowskiego i Dąbrowskiego. O warstwie 
tekstowej spektaklu Mireckiego sądzić może!'lly po egzemplarzu, jaki się zachował. 

Wiesław Mirecki , choć urodzony w Sosnowcu, uczuciowo związany był z War
szawą. W jego inscenizacji obok krakowskich Oleandrów, pojawiły się warszawskie 
Bielany; Manię ze Zwierzyl'fa ucharakteryzował na Czarną Mańkę z Czerniakowa. 
Przy tym zadbał o styl epoki, co pomógł mu wysmakować scenograf. Mirecki poczynił 
cięcia w wersji schillerowskiej. Jakie? Tak o tym pisał: "Czas jest bezwzględny i dziś 
dalekie są nam już młodopolskie smaczki i nastroje, lub klimat cyganerii z czasów 
Przybyszewskiego. ma szerokiej widowni, której służymy, to sprawy dalekie . Nie
znośnie ckliwy widzi nam się również wątek flisaczy .. . " 

Byty to argumenty odwołujące się raczej pośrednio do odrębnej duchowości 
regionalnej . Piszący te słowa uczestniczył w kształtowaniu wyrazu tego spektaklu a 
więc niejedno może potwierdzić . 

JAP 

UROCZVSTA PREMIER.A 
W SEZONIE 
1991-92 

Od ostatniej premiery KRÓLOWEJ PRZEDMIEŚCIA - Krumłowskiego w Teatrze 
Zagłębia w Sosnowcu minęło już 25 lat. Urodziło się, wyrosło i dojrzało nowe pokolenie 
widzów. Od prapremiery u płynęło już prawie 1 OO lat! Schil lerowska adaptacja muzyczno-
scen,iczna miała miejsce przed 60-laty. , , 

Swiadomi tych faktów, dzisiaj s ięgając po KROLOW~ PRZEDMIESCIA, przywołujemy 
całe, znane nam doświadczenie adaptacyjne oraz inscen izacyjne, jakie tylko było nam 
dostępne. 

Czym jest nasze opracowanie literackie? 
Dzisiaj dla pewnego porządku dramaturgicznego, wracamy pod pewnymi wzg l ęda

mi do starego Krumłowskiego lecz przy tym pod względem formy trzymamy się Leona 
Sch illera. Nieco szerzej reprodukujemy praanegdotę, czynimy ją bl iższą jej pierwotne
mu kształtowi. Skupiamy uwagę na losie Mani, na wątku romansowym, na miłości, na 
happy endzie!! 

Inscenizacja Zbigniewa Bogdańskiego znakomicie poszerza formę tego musicalu, 
sięga jakby po nową jakość i rzeczywiście ją stwarza. Bogdański jest mistrzem tego ga
tunku. Zbudował barwne, pulsujące namiętnościami i temperamentem, bardzo stylowe 
widowisko muzyczne, w którym wiele zawdzięczamy kompozytorowi, Bogumiłowi Pas
ternakowi i choreomafowi, Henrykowi Konwińskiemu. A scenografia? Dekoracje Vkos
tiumy, Alicji Kuryło7 Malarskie, znakomicie skomponowane, urocze, jakże krakowskie! 
Proszę nie zapomnieć o brawach, kiedy podniesie s ię kurtyna! 

Red. 
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KRÓLOWA 
I PELERYNIARZ 
ANTONI Sl::ONIMSKI: 

Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Na niemądrym zatargu teatralnym 
dobrze wyszło QUI PRO QUO, zyskując Schillera i całą niemal jego trupę lwowską. 
Stary wodewil KRÓLOWA PRZEDMIEŚCIA, inscenizowany, i co tu gadać, prawie 
cały napisany na nowo przez Schillera, roztoczył przed nami czar prawdziwego teatru. 
Schiller wplótł w wątły i naiwny zresztą wątek sceniczny najśmiesmiejsze i najpoetycz
niejsze piosenki z czasów ostatniej cyganerii krakowskiej. Czując się doskonale .w epo
ce, której był piosenkarzem, z niezwykłą delikatnością i znawstwem ożywił scenę 
wspomnieniami swej młodości. Nie było w tym jednak ani ckliwości, ani sentymen
talizmu, przedstawienie było żywe i współczesne, zwarte i dynamiczne. Akt pierwszy -
to coś w rodzaju operetki proletariackiej. Tzw. męty społeczne, bidota podmiejska po
kazana jest niekonwencjonalnie. Te draby i andry krakowskie przyjęły rolę dawnych 
heroin operetkowych i macmie żywiej wzruszają nas, bawią i zajmują. Świat artystów
peleryniarzy daje Schillero_wi temat do bardziej satyrycmego ujęcia, ale i tu wszystkie 
postacie, nie wyłączając Zyda lichwiarza, promienieją wdziękiem 

'Gwałt na Melpomenie". 1982, s.213. (Fragment) 

Rys. na str. 11 - H. Uziembło. 1895 r. 
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WITOLD ZECHENTER: 

Wiedzieliśmy, że stary budyneczek z szynkwasem i wystawionymi na zewnątrz stoli
kami i drewnianymi krzesłami, to dawna karczma zwierzyniecka ( .. .) i że ta starq kar
czemka była widownią wielu scen, utrwalonych ·w KROLOWEJ PRZEDMIESCIA. 
Byliśmy na tej barwnej komedyjce i śpiewaliśmy z niej kuplety dorożkarza czy pisarza 
gminnego, bo znaliśmy - my, to znaczy moja siostra i ja - bardzo dobrze kolegę naszego 
Ojca, pana Krumłowskiego, autora tego wodewilu, między innymi ową karczemką nat
chnionego, a jako dzieci dziennikarskie, mieliśmy bezpłatny wstęp do Teatnt Lu-
dowego. · 

"Upływa szybko życ ie'. Kraków 1971. s.57. 

LESl::AW EUSTACHIEWICZ: 

Wodewile tego typu są jak zupy z gwoździa lub drewnianego kołka. Wciąż się do 
teatralnego kotła coś dosypuje, sól kupletów, mięso aktorskiej techniki, sentymentalną 
słodycz muzyki - i oto kipi dobry rosół. Przybyszewski swój romans z Krakowem zaczął 
od obejrzenia KRÓLOWEJ PRZEDMIEŚCIA, Leon Schiller uczynił z niej 1ywalkę 
inscenizacyjną wszelkich swych cudów teatralnych, kramów z piosenkami i nostalgią. 
Boy-Żeleński podsumował jako krytyk z perspektywy czasu metamorfozy kopciuszka 
zmienionego w motylka. Podobnego blasku nie osiągnęła żadna z późniejszych sztuk 
Krumłowskiego. ( .. .) Krakowską mutację dramatu popularnegop, otwartą tak 
szczęśliwie KRÓLOWĄ PRZEDMIEŚCIA, zamyka w kilkanaście łat później dnigi 
sukces wodewilowy - KROWODERSKIE ZUCHY - Stefana Turskiego. 

'Dramaturgia Młodej Polski''. PWN 1986, s.38-39. 

Rys. H. Uziembło. 1904 r. 
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OD MUSSETA 
DO TWARDOWSKIEGO 
[O sztuce teatTU ZBIGNIEWA BOGDAŃSKIEGO] 

Zbigniew Bogdański. 
1992. 
Foto: Paweł Adamski 

Wiele razy podziwialiśmy jego żywą, eksplodującą wyobraźnię, jego wizyjny spo
sób traktowania sztuki teatru, którą utożsamia z formułowaniem wielkich meta
forycznych prawd, jakie olśniewają widza, wiodą go ku bliższemu poznaniu spraw 
życia. Zbigniew Bogdański buduje swój teatr na wzór barwnych, stylowych sekwen
cji, podporządkowanych poetyckiej metaforze. Jego teatr jest uwznioślony, bardzo 
przejrzysty pod względem formy. Jest teatrem różnym od innych, jego własnym, 
pełnym niepowtarzalnego wdzięku i swoistego blasku. Jest to jak gdyby zwielokrot
niona ekspresja ruchu i kolorów, wciąż nowej, porywającej jakości. To wreszcie te
atr z korowodem niezwyczajnych osobowości i wydarzeń przeplecionych osnową 
intelektu. 

· Wszystkie poczynania artystyczne Zbigniewa Bogdańskiego, to osobliwa magia, 
dobywająca urok i czar z każdego wydarzenia scenicznego, z każdej sytuacji drama
turgicznej. Zwykłość anegdoty i pospolitość literackiej codzienności w teatrze Zbig-
niewa Bogdańskiego, tchną najczystszą poezją. _ 

Znakomity artys.ta teati;u był z nami w czasie jubileuszu 90-lecia Teatru Zagłę
bia, kiedy z tej okazji wyreżyserował A. Fredry - "Męża i żonę". Jest u nas także 
i dzisiaj, gdy "Królowa przedmieścia" - Krumłowskiego uświetnia jubileusz 90-lecia 
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nadania praw miejskich jego rodzinnemu miastu. Zbigniew Bogdański należy do 
najwybitniejszych ludzi sztuki urodzonych w Sosnowcu. Oryginalnym dorobkiem 
swego życia znakomicie uświetnia starą kulturę teatralną regionu Zagłębia Dą
browskiego, która go wydała. 

Jego twórcza obecność w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu, to dzisiaj już cały roz
dział biografii artystycznej Zbigniewa Bogdańskiego, który tu reżyserował: "Trzy 
siostry" - Czechowa (1972), "Przedwiośnie" - Żeromskiego (1972), przedstawienie 
powtórzone za Teatrem "Wybrzeża" w Gdańsku (1969), "Księżniczkę na opak wy
wróconą" - Calderona (1973), "Kotkę na rozpalonym, blaszanym dachu" - T. Wil
liamsa (1977), "Czarne skrzydła" - Bandrowskiego (1978), "Mazepę" - Słowackiego 
(1979). Każde z tych przedstawień było na swój sposób niepowtarzalne, każde z 
nich zaznaczyło się w dorobku artystycznym Teatru Zagłębia, wszystkie odnotowa
ne zostały w ogólnopolskim rejestrze najwybitniejszych osiągnięć reżyserskich, in
scenizacyjnych. 

Zbigniew Bogdański to niecierpliwy wizjoner, natchniony poeta teatru, poszu
kujący wielkiej, olśniewającej prawdy, dążący ku niej w oparciu o świadomość włas
nego modelu teatru zbudowanego na metaforach, służących prawdzie, jaka zazwy
czaj bywa niedostrzegana lub z natury swej zawsze raczej zakryta jest i ciemna. 
Bogdański odsłaniał nam i rozjaśniał swymi inscenizacjami warstwy znaczeń cen
nych dla wszystkiego, co ludzkie, indywidualne. Jego magia to wybitnie sugestywna 
praca kreacjonisty, poetyckimi kluczami otwierającego spiżowe prawdy o życiu i 
człowieku. Każde z tych określeń to imiona własne Bogdańskiego reżysera, insceni
zatora, aktora, twórcy pełnego siły, unikalnej ekspresji, mistrza wyrazistych cha- -
rakterów, przejrzystych uczuć, jasnych prób intelektu. 

Na scenie Teatru Zagłębia Zbigniew Bogdański, jest poniekąd jak w domu. W 
Sosnowcu urodził się dnia 12 XII 1930 roku. Jego dom rodzinny stał w Pogoni, 
przy dzisiejszej ulicy Nowotarskiej. Tam spędził młodość. Uczęszczał do szkoły po
wszechnej nr 7, potem był uczniem Liceum im. St. Staszica, w którym otrzymał 
świadectwo maturalne w 1949 r. W 1947 roku statystował w Teatrze Miejskim w 
Sosnowcu w "Kordianie" - Słowackiego. 20 lat później zagra w "Kordianie" Wiel
kiego Księcia. 

W latach 1949-50 był recytatorem Zespołu Żywego Słowa Spółdzielni Wydaw
niczej Czytelnik w Katowicach. W 1950 r„ zdał egzamin do Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej w Warszawie. Kształcił się pod kierunkiem znakomitych profe
sorów: Zelwerowicza, Woszczerowicza, Wyrzykowskiego, Bardiniego. W 1953 r. 
grał rolę Sługi Hetmana w "Horsztyńskim" - Słowackiego, w reżyserii E. Wier
cińskiego. 

Jego pierwszym teatrem po studiach był Teatr Dolnośląski w Jeleniej Górze 
(1954-1955), gdzie debiutował rolą Wacława w "Zemście" - Fredry. Następnie prze
niósł się do Teatru Polskiego w Warszawie, czyli do Arnolda Szyfmana (1955-
1957), gdzie występował w "Dziadach", w reżyserii Bardiniego, jako Feliks Koła
kowski, który to spektakl osiągnął 250 przedstawień. Grał również Kornela w 
"Matce" - Czapka. Odniósł sukces w roli Kolegi w "Kowalu, pieniądzach i gwiaz
dach" - Szaniawskiego; niebawem stworzył pierwszą kreację wybitną, uznaną przez 
krytykę teatralną, była to rola Kulisa w 'Wyjątku i regule" - Brechta. 
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Zanim Zbigniew Bogdański, przeniesie się do Teatru "Wybrzeie" w Gdańsku, 
lata 1957-59 spędzi w Warszawie, gdzie wraz z kolegami ze studiów: Gołasem, Dob
rowolskim, Czechowiczem, Leśniakiem, założył kabaret "Koń", o którym mewce 
gatunku R. M. Groński napisał niedługo, iż "Koń" "zrewolucjonizował kabaret w 
ogóle". 

Bogdański był w "Koniu" aktorem lecz również reżyserem, współautorem 
pierwszej premiery pt. "Godoczebole", co pochodziło od pierwszych sylab nazwisk 
założycieli. 

Potem nastąpił pracowity okres gdański, związany z Teatrem 'Wybrzeże" 
(1959-1973), kiedy Bogdański debiutował jako samodzielny inscenizator i reżyser, 
przygotowując "Indyka" - Mrożka. Za ten spektakl otrzymał nagrodę Klubu Kry
tyki za najwybitniejsze zjawisko artystyczne III Festiwalu Teatrów Polski Północ
nej. Andrzej Żurowski pisał o Bogdańskim w "Głosie Wybrzeża": 'W jego kreacjach 
aktorskich jak i reżyserskich - przeplatają się epoki, stylistyki, wachlarz rozchodzi 
się wielotorowo".( ••• ) ''Ma za sobą ponad 60 ról i około 20 prac reżyserskich. Należy 
bezsprzecznie do najpopularniejszych sylwetek gdańskiej sceny. A mimo to, a może 
właśnie dlatego, aktorstwo i sztukę inscenizacyjną Bogdańskiego niezwykle trudno 
uchwycić całościowo, zamknąć w sumującej formule. Dlaczego?" 

Krzysztof Wójcicki w jubileuszowym wydawnictwie w 1985 roku podejmował 
podobne pytanie: "Jak pisać o reżyserze? ( ••• )Tu liczy się wybór, decyzja, której 
jakże często pozbawiony je8t aktor -"skazany" na reżysera -jego wolę, upodobania, 
scenicŻną wizję. Reżyseria jest najczęściej samodzielną decyzją, za któriJ kryje się 
nie tylko światopogląd lecz również konkretny model literatury, także model tea
tru. Światopogląd Bogdańskiego jest sprawą dość złożoną. ( „.) Bogdański jest i po
zostanie wymawcą własnego poglądu i własnej wiary w prawidłowość przypadków ••• 
A więc swoiście pojęty indeterminizm, czy właściwie rozumiany determinizm?" 

Swój program aktorski, Bogdański, realizował między innymi w rolach: Raz
muchina w "Zbrodni i karze" - Dostojewskiego, Wielkiego Księcia Konstantego w 
"Kordianie" - Słowackiego, Papkina w "Zemście" Fredry, Galileusza w "Galileuszu" 
Brechta, Pana Młodego w 'Weselu" Wyspiańskiego, Nuncjusza Orsenigo w "Na
miestniku" Hochhutha, Hitlera w "Zmierzchu demonów" Brandstaettera, Napo
leona w ''Termopilach polskich" - Micińskiego; jako reżyser określał swój teatr ta
kimi realizacjami jak: "Kram z piosenkami" - Schillera (1962), '1łistoria o chwa
lebnym zmartwychwstaniu pańskim" - Mikołaja z Wilkowiecka (1963), "Jan Maciej 
Karol Wścieklica" - Witkiewicza (1966), "Okapi" - Grochowiaka, wieloma oryginal
nymi realizacjami Mrożka - "Indyk" (1961), "Śmierć porucznika", "Poczwórka" 
(1968), ''Tango" (1974), ''Testarium" i "Na pełnym morzu" pod wspólnym tytułem 
"Testariada", czy wreszcie "Policja". Szczególne znaczenie mają również tytuły re
alizacji sosnowieckich, o których wspomnieliśmy już wcześniej. 

W 1973 roku, Zbigniew Bogdański, przeniósł się do Katowic, gdzie między in
nymi zagrał rolę Pawła w ''Pierwszym dniu wolności" - Kruczkowskiego i wyre
żyserował "Tango" Mrożka, by w 1975 roku powrócić na Wybrzeże, tym razem do 
Teatru Muzycznego w Gdyni. Został tu pierwszym reżyserem u Baduszkowej i wy
kładowcą w Studio Teatralnym. Dla Teatru Rozmaitości reżyseruje w tym czasie 
"Poskromienie złośnicy" - Szekspira, w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu robi "Ma-
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zepę" - Słowackiego. Skupia się na musicalach, od "Majcher Lady" - Marianowicza 
i Grońskiego do "Szwejka", wcześniej pt. "Psie czasy sierłancie" - Levina i Dymana. 
Niebawem podejmie reżyserię opery "Rusłan i Ludmiła" - Glinki oraz T.Kijonki 
i K.Gaertner - "Bal baśni" dla Opery Śląskiej (1977). Bogdański kocha muzykę, 
rozumie ją, docenia jej funkcję w teatrze. Sam zresztą, jak pisano w związku z insce
nizacją i jego kreacją aktorską w ''Machiavellim", nie po raz pierwszy zabłysnął 
talentem wokalnym. 

Okres 1979-81 spędził w Teatrze "Syrena" w Warszawie. Wystawił tu swego 
"Szwejka" z Brusikiewiczem, zagrał Dzeusa w sztuce A.M.Swinarskiego - "Szasza 
i bogowie" w reżyserii I. Gogolewskiego. W Teatrze "Kwadrat" przygotował program 
kabaretowy "Co słychać?" złożony z tekstów współczesnych autorów radzieckich. 

W 1981 roku objął Teatr Dramatyczny w Gdyni, który prowadził jako dyrektor 
i kierownik artystyczny do 1986 roku. Nowy okres otworzył komedią "Król Jeleń" 
- B. Korzeniowskiego, wyreżyserował i zagrał rolę Lekcickiego w "Rodzinie" - A. 
Słonimskiego. Reżyserował: '1łistorię o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim" 
- Mikołaja z Wilkowiecka, w której wystąpił jako Prologus, "Odprawę posłów grec
kich" - J.Kochanowskiego, w której grał Prolog, "Brytana-Brysia" • Fredry, w któ
rym wystąpił jako jedna z charakterystycznych postaci pomiędzy osłem, zającem, 
borsukiem, brytanem, "ŚwiętO Winkelrida" - Andrzejewskiego, Zagórskiego, w któ
rym grał rolę Burmistrza, "Okręt" - Tyma, w którym grał Moniuszkę. 

W 1987 roku Zbigniew Bogdański, obejmuje obowiązki głównego reżysera w Te
atrze Wielkim w Warszawie. Rozpoczyna także współpracę z Warszawską Akade
mią Muzyczną, w której jako pedagog na Wydziale Wokalno-Aktorskim wykłada 
podstawy gry aktorskiej. Działa tu także jako reżyser spektakli dyplomowych ab
solwentów tego wydziału. Jakże zróżnicowana, przy tym szeroka to działalność w 
owym skomplikowanym, trudnym okresie. 

W 1987 roku pojawia się w jego inscenizacji i reżyserii, w Teatrze im. Słowac
kiego w Krakowie, komedia "Niewolnice z Pipidówki" - M. Bałuckiego, powtarzająca 
wiele dawnych wątków, typów komicznych z ową Pipidówk.1, czyli natrętnym re
frenem karykaturalnym, krakowskim. 

Za czym, Zbigniew Bogdański, rozpoczyna imponujący cykl komediowo-opero
wy. W Teatrze Wielkim w Warszawie reżyseruje: w 1987 roku operę, utrzymaną 
w barokowym stylu, wybitnego polskiego kompozytora współczesnego, Romualda 
Twardowskiego - "Historia o św. Katarzynie" (1981), z kolei w 1988 roku realizuje 
śpiewogrę Stanisława Dunieckiego - "Paziowie królowej Marysieńki", rok później 
reżyseruje operę 'Włoszka w Algierze" - Gioacchino Rossiniego, zaś w 1991 roku 
J. Straussa operetkę "Zemsta nietoperza", której libretto Meilhac'a i Halevy'ego, 
adaptował wg Reinhardta, Julian Tuwim. W 1990 roku reżyseruje i inscenizuje wg 
scenariusza T. Kaczyńskiego okazjonalny, pierwszy tej treści spektakl słowno-mu
zyczny z okazji 11 listopada - "My I Brygada", emitowany przez TV 11 listopada 
w 1991 roku. 

Poza Krakowem Bogdański reżyserował w 1989 roku w Teatrze "Wybrzeże" w 
Gdańsku komedie: A. Cwojdzińskiego - ''Teoria Einsteina" oraz w roku 1990, 
Milana Kundery - "Kubuś i jego pan" wg D. Diderota; w Teatrze Polskim w War-
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szawie A. Musseta - "Nie igra się z miłością" w 1991 roku, C. Goldoniego - "Mi
randołinę" w 1992 roku. 

Nie pomińmy znaczących ról aktorskich z tego okresu. Niewiele ich było lecz 
znajdujemy je jako znaczące, napisane jak gdyby z myślą o aktorstwie Zbigniewa 
Bogdańskiego. 

W Teatrze Powszechnym im. Z. Huebnera, w musicalu "Klub Pickwicka" wg. 
C. Dickensa - Macieja Wojtyszki i w jego reżyserii, z muzyt..1 Jerzego Derfla, Bog
dański wystąpił gościnnie jako Tracy Tupman. We wspomnianej już operetce J. 
Straussa - "Zemsta nietoperza", w reżyserii własnej, zagrał Strażnika Więziennego 
- Froscha, tę oryginalną postać, mającą własny detal a mianowicie śliwowice. 

Przywołując Lekcickiego z komedii "Rodzina" - A. Słonimskiego, Krzysztof 
Wójcicki zauważył w artykule "Powroty Zbigniewa Bogdańskiego", zamieszczonym 
w programie Teatru ''Wybrzeże" do przedstawienia "Teoria Einsteina": ''W kome
diach jest Bogdański zdecydowanie charakterystyczny, dopracowany w 
szczegółach, a mimo to potrafi, pozostając w zgodzie z delikatną rodzajowością, 
nadać postaci wymiar metaforyczny, o cechach poetyckiego uogólnienia. Oto 
frapująca tajemnica warsztatu pozwalającego na aktorstwo świadome swej 
teatralności." Zbigniewa Bogdańskiego podziwialiśmy w wielu filmach. 

Dotknijmy ważnego fragmentu pracy inscenizacyjno-reżyserskiej Bogdań

skiego, związanej z jego pracii pedagogiczną, zaś przede wszystkim ze spektaklami 
z udziałem dyplomantów Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w 
Warszawie i także w Gdańsku. 

W Warszawie, w 1988 roku, Bogdański inscenizował i reżyserował spektakl dy
plomowy oparty na muzyce do II części "Dziadów" pt.''Widma" - St. Moniuszki, w 
1989 roku reżyserował operę "Eugeniusz Oniegin" - P. Czajkowskiego, wg A. Pusz
kina, w 1990 roku wg własnego scenariusza wyreżyserował spektakl "Roman
tyczność ... w kręgu pieśni Chopina", w 1991 roku inscenizował i reżyserował operę 
"Flis" - St. Moniuszki, do libretta S. Bogusławskiego. 

W Gdańsku, w 1989 roku, z udziałem dyplomantów tamtejszej Akademii Mu
zycznej, Bogdański, inscenizował i reżyserował operę W. A. Mozarta osnutą na tle 
komedii Beaumarchais'ego, do libretta poety Lorenzo da Ponte - ''Wesele Figara". 
W styczniu 1992 roku powtórzył tam spektakl "Romantyczność ... w kręgu t>ieśni 
Chopina", zaś w maju 1992 roku inscenizował i reżyserował operę komiczną G. 
Philippa Thelemanna - "Sokrates cierpliwy". 

JAN PIERZCHAŁA 
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HURTOWNIA TEKSTYLNA 
Ul. GRABOWA 14 TEi. 66 98 74 

SOSNOWIEC 

OFERUJE DO SPRZEDAZY: 
- tkaniny bawełniane 
- sukienkowe 
- koszulowe 
- wiskoza 
- pościelowe 
- kora 
- podszewki 
- dekoracyjne, zasłonowe w asortymencie 
- firany 
- dodatki krawieckie - _sztywnik, watolina 
- komplety pościeli gotowej w asortymencie 
- ręczniki, prześcieradła frotte 
- koce "AROSA", w tym dziecięce 
- wyroby lniane 
- pierzarstwo w szerokim asortymencie 
- tkanina futerkowa (miś) w asortymencie 
- narzuty, komplety łazienkowe 

Ponadto: 
bielizna bawełniana, -

piżamy męskie, damskie, dziecięce, rajstopy 

# BARDZO SZEROKA GAMA WZORÓW I KOLORÓW 
# WSPól:.PRACUJEMY Z KILKUDZIESl~CIOMA PRODUCENTAMI Z 

CAil'GO KRAJU 
# PATRONATY - CENY ZBYTU PRODUCENTA 

#DLA STAl:.YCH ODBIORCÓW ATRAKCYJNE WARUNKI Pl:.ATNOŚCI 
#TOWAR DOSTARCZAMY Wl:.ASNYM TRANSPORTEM - BEZPl:.ATNIE 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIA TKU 

W GODZINACH 800 - 16® 
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Zastępca Dyrektora 
ALFRED KOWALSKI 

Główny Kśięgowy 
EDWARD DANEK 

Dział Upowszechniania Teatru 
URSZULA CIESIELSKA, JOLANTA SOSZYŃSKA 

HELENA WARZYŃSKA 

Kierownik Techniczny 
JERZY KOTULA 

Zespół obsługi sceny: 
Sekcja światła i dźwięk~: MACIEJ KęDZIERSKI - kierownik, 

ARTUR KARCZYNSKI, EUGENIUSZ PIOTROWSKI, 
Montażyści sceny: ANDRZEJ GÓRSKI - brygadzista, 
ANDRZEJ MARCINKOWSKI, MARIAN ROBAK, 

ROMAN ROBAK, JERZY ZDYBAŁ. 
Pracownia perukarska: ZDZISŁAWA MOL:t:DA- brygadzistka, ZOFIA SEGDA. 

Garderobiane: JANINA KURDZIEL - brygadzistka, MARIA BRUDEK. 
Rekwizytorka: DANUT A PATER. 

Pracownia krawiecka męska: 
ADAM SZYMAŃSKI - kierownik, HALINA GOCYŁA, JÓZEF BIEDRA, 

STANISŁAW KA WECKI 

Pracownia krawiecka damska: 
MARIA STEFANIK - brygadzistka, MARIA J3RONISZ, 

JOLANTA STOMPEL 

Pracownia modelatorska: 
ANDRZEJ SŁOWIŃSKI 

Pracownia stolarska: 
TADEUSZ WÓJCIK, KAZIMIERZ ZIMNY, JÓZEF KWIECIEŃ 
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