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MIRON BIAŁOSZEWSKI (1922 - 1983), wybit

ny poeta współczesny. Studiował filologię polską 

na tajnych kompletach i dziennikarstwo na UW. 

Debiutował w 1947 roku w prasie literackiej, w la

tach 1946-52 pracował jako dziennikarz. Był 

współtwórcą, jednym z wykonawców i autorów 

słynnego Teatru Osobnego, działającego w latach 

1955-63. Pierwszy tomik poetycki Obroty rzeczy 

wydał w 1956 roku. Wzbudził on wielkie zaintere

sowanie krytyków i czytelników. Opublikował 

następnie zbiory wierszy: Rachunek zachciankowy 

(1959), Mylne wzruszenia (1961), Było i było (1965), 

Odczepić się (1978), Wiersze wybrane i dobrane (1980). 

W 1970 roku wydał Pamiętnik z powstania warsza

wskiego - jedną ze swych najbardziej bulwersu

jących książek. W 1973 roku ukazał się tom prozy 

Donosy rzeczywistości, a następnie Szumy, zlepy, 

ciągi (1976), Zawał (1977), zawierający prozę i wier

sze Rozkurz (1980) i Przepowiadanie sobie (1981). 

Pośmiertnie (1985) wydano Oho - tomik ostatnich 

wierszy Białoszewskiego. 
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Pierwszy program (4 VI 1955) był wspólny. We 

wnęce w pokoju pomalowana na czarno skrzynka 

- scena. Głosy „aktorów" i dłonie. W Homunculusie 

Stefańskiego - wariacjach na temat legendy o Go

lemie - brały udział: kielich, niby lalki i ręka. W Wi

wisekcji Białoszewskiego: 10 palców, grzebień, sol

niczka, trzepaczka. W przeciwieństwie do Ste

fańskiego, Białoszewski wraz z Beringiem przy

brali owe palce w „kostiumy". W części pierwszej 

w stroje Rembrandtowskich lekarzy z Lekcji anato

mii doktora Tulpa, w części drugiej, niby średnio

wiecznej - w ubiory rycerzy, dam, zakonnic. 

Marta Fik: Teatr Osobny, 

w: Trzydzieśc i pięć sezonów, WAiF Warszawa 1981 

Widownia Teatru na Tarczyńskiej. 
Miron Białoszewski w rozmowie z Arturem Sandau ' rem 
i Julianem Przybosiem. 
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HOMUNCULUS 
Monodram 

Inscenizacja, scenografia i wykonanie - autor. 

Homunculus - sztuczny człowiek, nie urzeczy

wistniony twór alchemiczny. 

Tradycja - legenda o praskim Golemie (17 wiek). 

Aluzje do eksperymentów współczesnej biologii z 

pogranicza materii martwej i żywej. 

Lech Emfazy Stefański 

WIWISEKCJA 
Monodram 

Pomysł inscenizacji i scenografia - Ludwik Hering. 

Wykonanie - autor. 

Nie ładunek pojedynczego zdania, ale odbijanie 

się zdań o siebie, brzmienie całego toku. 

I słyszenie. To ważniejsze. To teatr poezji. Nie filo

zofii. 

Miron Białoszewski 
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Małgorzata Komorowska i Waldemar Lach w przedstawieniu 
L. E. Stefańskiego Narodziny Afrodyty 

fot. St. Prószyński 
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TARCZYŃSKA 11, IV piętro, m. 33 

„Geniusze jesteście?" 

„Zapaleńcy, którzy z tektury i sznurków 

zamiast samochodu zrobili teatr." 

Teatr na Tarczyńskiej udało się otworzyć w 
kwietniu 1955 roku dzięki dobrej intuicji, sprytowi, 
wyczuciu sytuacji i ciężkiej pracy Lecha Emfazego 
Stefańskiego. Przedstawienia odbywały się w jego 
mieszkaniu. Na pierwszych przedstawieniach tłok 
ludzi był tak wielki, że trzeba było wezwać straż 
pożarną, bo mogły urwać się schody. 

Ale zanim o Teatrze, to kilka zdań o Mironie. 
Gdzieś tak od 1952 roku zaczęły się dla niego 
ciężkie Iata. Wyrzucono go z pracy. On skwitował 
to kiwnięciem głowy, ale samo odejście było 

przykre. Przyklejono do niego sprawy ideolo
giczne i osobiste. Więc nie było pieniędzy, pensji 
na pierwszego i nie było za co kupić pożywienia. 
Stosunki mieszkaniowe także nie układały się 

najlepiej: w kołchozie mieszkaniowym każdy miał 
coś do powiedzenia, a osoby partyjne najbardziej. 
Dość, że ze strony bolszewizujących sąsiadów 
padły słowa „dobić tę mendę". Ale trzeba tutaj 
przyznać, że Miron w pewnym sensie pro
wokował wiele zajść. Lubił wrócić do mieszkania 
dobrze po północy (o co zresztą miał zatargi ze 
mną), przyjmował wielu gości, rozmowy prze
ciągały się długo. Miron uważał się za poetę i od 
ludzi żądał zaufania na kredyt. Wtedy dorobek 
jego pisaniny był dość ubogi. Mitem jest jego „szu
fladowość", a z pewnością szuflada ta nie była 
pełna. Jakość tych wierszy? Chrystus powstania i 
poemat o getcie warszawskim pt. Jerozolima (1943-
1946) na pewno najlepsze. Dobrze, że mu wtedy 
nie drukowano - nie było tak specjalnie co. To nie 
Miron odrzucił socrealizm, ale socrealizm jego 
odrzucił i tym mu się dobrze przysłużono. Piszę o 
tym, bo dokładnie pamiętam i mam notatki 
(własne i Mirona) z tego czasu. Kiedy przyje
chałem zaproszony przez Mirona do Warszawy 
(przyjechał zresztą po mnie i przywiózł), pier-
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wszym co mi pokazał i pochwalił się, był wiersz pt. 
Fioletowy gotyk wydrukowany w Odrodzeniu. Dał 
komentarz do niego: „Przeczytałem jednym tchem 
Żywe kamienie Berenta, wziąłem kilka tabletek psy
chedryny, przespałem się i wiersz napisał się bar
dzo łatwo, lekko, prawie sam - wiedziałem, co 
pisać. " Więc wymaganie zaufania na kredyt od 
niestety różnych ludzi, jacy wtedy napływali do 
Warszawy. Ale może najważniejszy jest stosunek 
do samego siebie i do drugiego. Trzeba tutaj 
powiedzieć, że u Mirona było coś z romantycznego 
powiedzenia „Ludźmi gardziłem, aniołów nie 
znałem!" i od razu tu powiem, że Miron 11aniołów" 
- swoich przyjaciół zamieniał w swoich pracow
ników, a ludzi w czytelników i w wielbicieli swojej 
twórczości . 11Rozesłałam sylfy, niech pracują na 
moje szczęście" - to Goplana z Balladyny - ale 
Miron przydzielił każdemu z przyjaciół część 

pracy, którą dla niego mieli zrobić. Pod tym kątem 
hołubił, dokształcał, poduczał. Wszyscy wywiązali 
się z tego na piątkę. Dowodem są teki z recenzjami 
i korespondencja z Mironem. Paradoksalnie nikt 
się nie zorientował, jak wiele dla niego poświęca. 
„Białoszewski pustelnik", „Białoszewski samotnik" 
- to dziennikarskie chwyty, blagi . Samotność u 
Mirona? Tak, ale to było izolowanie się od ludzi 
przeciętnych, jałowych. Od jego rodziców także, 
bo przecież namawiali go, żądali od niego unor
malnienia życia, a więc przeciętności, nijakości. I 
tutaj Miron miał rację, bo groziło, że cała energia 
wyczerpie się na dbanie o normalność. To było 
groźp.e . Całe późniejsze jego pisanie jest o tej 
zwyczajności, o tym, jak ludzie mówią. To właśnie 
jest kością obrazy, wywołuje wściekłość u przecięt
niaków: 11bo przecież piękniejsi jesteśmy, lepsi, 
mądrzejsi, piękniej mówimy. Same uszczerbki 
pisał'' . Właśnie w tej pierwszej połowie lat 50-tych 
bardzo ostro ludzie, sąsiedzi Mirona pokazywali 
mu, jakimi są i jak on powinien się upodobnić do 
nich. I tak z Mirona stał się buntownik mimo woli. 

Ale jeszcze o tych przyjaciołach, pracownikach z 
otoczki artystycznej. Pasożytowali na sobie nawza
jem. Wtedy życie dla Mirona było ciężkim wege
towaniem, i on szukał gorączkowo samoaktualiza
cji . Jego prace okupacyjne były zawsze grupowe, 
zespołowe - dobrze mu się pracowało w gronie 
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zaufanych osób. Już w 1954 roku sytuacja zaczęła 
się lekko zmieniać na lepsze. Powstał wtedy wiersz 
pt. Karuzela z madonnami, a wiadomo, że dobry 
wiersz więcej jest wart niż udzielne księstwo. 

Legenda zaczęła promieniować na poprzednie lata 
Mirona. W liście do Krakowa donosił mi, jakiego 
wspanialca poznał i co razem zrobią. List był „och, 
ach", w samych superlatywach - prawie młody 
geniusz, wszechstronny, o wielkich zaletach 
umysłu i serca. Więc poznałem tego wspanialca, 
11człowieka prawej ręki" . Przedstawiliśmy się: 

11Lech Emfazy Stefański" - „Leszek Ekstaza 
Soliński". Obecny przy tym Artur Sandauer nie 
wybuchnął śmiechem. To czterdzieści lat temu. 
Dzień otwarcia Teatru na Tarczyńskiej był 

złotym dniem dla kultury polskiej i dla kariery lite
rackiej Mirona Białoszewskiego. Pisano dużo o 
jego działalności teatralno-deklamatorskiej pod
czas okupacji - wtedy właśnie zetknął się z 
konkretami, z warsztatem teatralnym. Przed
stawienia na Tarczyńskiej wynikały z teatru oku
pacyjnego, były jego dalszym ciągiem. Wieloleh1ia 
przyjaźń z poetą i zawodowym aktorem Swenem 
Czachorowskim jest bardzo znaczącą sprawą. 

Zresztą w latach przed Tarczyńską Miron 
Białoszewski napisał cztery dramaty poetyckie: 
Kalejdoskop, Rozalie (1952), Balladyna pod semaforami 
oraz Forteca jerozolimska. Były to sztuki pełnospek
taklowe, dość tradycyjne. Już przy pierwszych 
planach i rozmowach o tym teatrze, który miał 
dopiero powstać, Miron zarzucił te sztuki, odstawił 
je, bo jak mi sam powiedział, „były pisane dla 
innego rodzaju teatru, zwłaszcza dla innego miejs
ca". Teatr na Tarczyńskiej zakładało trzech poe
tów· . Działalność Mirona powinna być rozpa
trzona na tle pracy i osiągnięć tego teatru. Oso
biście mogę wyobrazić sobie Teatr na Tarczyńskiej 
bez Mirona, ale jak by wyglądała jego twórczość i 
kariera literacka bez tego teatru? Dziś Lech Emfazy 
Stefański skromnie mówi o niesłychanym zapale 
całego zespołu ludzi, przyjaciół. A przecież to on i 
jego rodzina oddali największy pokój mieszkalny 

' Miron Białoszewski, Bogusław Choiński i Lech Emfazy 
Stefański (a talii!@ ~łasi, lt bttEI·, ilt 1 łetiflg}. 
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wynosząc się po kątach. Na urządzenie skrom
nego zaplecza widowni trzeba było pieniędzy. Kto 
je dał? Stefański . Miał wtedy, jak mówił, dużo 
„szmalu" za świeżo wydaną książkę pt. Biały pył . 
On też wykonał „kieszenie" (boki teatru) uzyskane 
przez zwężenie dużego pokoju i wydzielenie 
sceny. Sznurownia, czyli magazyn kostiumów 
była nad sceną, nad grającymi aktorami. Zaplecze 
ciasne, ale tam znakomicie wkomponował się ze 
swoim programem muzycznym Stanisław Pró
szyński . Kto teatr czyścił, omiatał? Przecież dymy z 
papierosów i cyganeryjność osiadały wszędzie. 
Miron nie robił tego, bo nie umiał, prawie tego nie 
widział i miał zresztą dwie lewe ręce . Artysta-poe
tunia. O Stefańskim i jego rodzinie pisał z wielkim 
szacunkiem i wdzięcznością malarz Hilary Krzysz
tofiak w Zeszytach Literackich. 
Więc w tym wielkim pokoju rodziny Stefańskich 

zaczął się Teatr. Momentalnie obrastał w legendę. 

Miron Białoszewski i Lech Emfazy Stefański 

w Wyprawach krzyżowych 
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fot. Wolański 

Przedstawienia odbywały się na scenie, ale i w 
skąpych kulisach, bo byli i tacy, którzy chcieli 
zobaczyć i z tej strony Narodziny Afrodyty [Ste
fańskiego] grane przez śliczną młodą aktorkę w 
czerwonej sukni. Nieustanny spektakl był i na 
widowni, bo przychodzili Julian Przyboś, Artur 
Sandauer, Jan Parandowski, no i ten cały minister 
Włodzimierz Sokorski („Minister że minister, mi
nistrów jest wiele, a ja jestem jedna"). Ktoś z nich 
mówił: „Bracia artyści, przybliżcie się". Panowie z 
Rakowieckiej wypytywali Mirona, co znaczy jakie 
słowo, które Miron dobrotliwie, grzecznie, z 
pewnym wdziękiem tłumaczył - oczywiście 

szczerze wikłał wszystko w poetycki sposób. 
Bałem się tych panów, zawiadomiłem panią 

Kazimierę i pana Zenona, rodziców Mirona. 
Aż tu nagle idą pochody - jest w Warszawie 

Międzynarodowy Festiwal Młodzieży. Pamiętam, 
jak staliśmy z Mironem przy rogu Alei Jero
zolimskich i Poznańskiej, a tu nagle przez mega
fony: „STAĆ, STOJAT, STEHEN, ATTENDEZ". 
Miron uczy się od razu tego na pamięć, coś notuje 
ołówkiem na pudełku od papierosów i pyta mnie, 
co to znaczy. Odpowiedziałem, że komunizm jest 
pokonalny i że przychodziło mi to na myśl w jego 
teatrze. Odpowiedział: 11A umiesz powiedzieć 

komplement i to jeszcze jak i w jakiej chwili." 
Więc Teatr na Tarczyńskiej i teatr na ulicy. 

Kolorowo od strojów i różnych nacji. Upały. 

Pytamy się nawzajem, jakim językiem będą się 
porozumiewać ci festiwalowcy? Głupio powie
działem, że międzynarodowym - łaciną albo 
esperanto. Ale dość mamy festiwalu, barwności, 
miganego języka, i wyjeżdżamy przez Lublin i 
Sanok do Zagórza-Leska, skąd piechotą do 
Wołkowyi . Tam mieliśmy się zatrzymać u mojej 
koleżanki, kochanej Wandy Furczykówny, 
kierowniczki szkoły w Polańczyku. W pociągu 
Miron powiedział, że po przeczytaniu jakiejś 

książki Conrada prześladuje go spisek spisków. 
Olbrzymią drogę z Leska przeszliśmy w transie i w 
milczeniu. Ale już w lesie zapisał Miron wiersz o 
koszajcu (Spowodowanie kwiatu), powstawały pro
jekty, namysły. Błoto było straszne i w samym 
środku błota najechało nas pięciu jeźdźców kon
nych z wielkimi drągami i zdawało się, że cało nie 
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wyjdziemy. Ale oni przejechali bardzo szybko i 
precyzyjnie, że ani błotem nie prysnęli. Śmiali się 
tak, że nieomal z koni nie pospadali. Jechali na 
oklep, trzymając się końskich grzyw. Miron 
powiedział: „Historia w błocie. Jadą w pościgu za 
Don Kichotem albo na wyprawy krzyżowe. " 

W szkole nam powiedział tercjan, że Wanda 
zmarła 3-ego maja i że na jej grobie rośnie mirt i 
mircica. Był to nóż w serce. Zaproponował nam 
nocleg i pobyt: „Ta pany śpijcie". Ale poszliśmy do 
księdza proboszcza Franciszka, mojego byłego 

katechety, najlepszego człowieka i wspaniałego 
księdza . Przywitała nas jego siostra Hanka: 11Z 
Panem Jezusem przyszliście? Matka Boska was 
prowadziła?" - 11Co to za kraj? Co to za ludzie?" 
- pytał Miron. Plebania buchała zapachem miod
nym. Wieczorem siedzieliśmy nad doliną. Krążyły 
roje robaczków świętojańskich. Z rana zaś cała 

dolina wypełniona była białą watą mgły. 

11Skończyło się pisanie, to grozi jakimś stopieniem 
się, sklejeniem. Wszystko zablokowane, ujednoli
cony stan" - powiedział wtedy Miron. Poszliśmy 
do Wołkowyi, do tego kościoła, gdzie „bracia ślub
ni" Kaczkowskiego dostali błogosławieństwo . W 
zakrystii oglądaliśmy portret kolatora. Za ramą 
siedziały nietoperze. Oszołomiony w locie, jeden z 
nich zakręcił koło i wpadł we włosy portretu . Jako 
anioła stróża dał nam ksiądz psa, olbrzymiego 
wilka, mądrzejszego od nas obydwóch. Bez wilka 
ksiądz zakazał nam wychodzić, a ludzi spo
tykanych kazał witać kłaniając się w pas. Zresztą 
ludzi prawie nie było. Cerkwie stały samopas -
już dobrze to było, jeśli były zamknięte na klamkę. 
Ubierałem się w popie kapy, czytałem staro
cerkiewnosłowiańskie księgi, otwierałem carskie 
wrota. Cerkwie pachły, pies układał się na 
dywaniku koło carskich wrót. Nie było światła 
elektrycznego. 

Na plebanii siostry różańcowe przygotowywały 
teatr. Było to zakończenie Żywota św. Genowefy. 
Późnym wieczorem ksiądz znienacka otworzył 
drzwi od największego, pustego pokoju. Stały tam 
trzy postacie: św. Genowefa w niebieskiej sukni, 
pustelnik w brązowej opończy przepasanej 
różańcem z warkocza czosnku, trzecią postacią 

była Śmierć. Postacie oświetlone były niesamowi-

12 

tym światłem od dołu. Były to wydrążone dynie 
wypełnione solą i denaturatem. Śmierć miała zęby 
z karpiela. I od razu rzuciła się na pustelnika. On 
się wybraniał. Św. Genowefa zgodziła się umrzeć 
za niego. Śmierć przyjęła ofiarę i zaniosła się kosą 
na Genowefę, ale padł nietknięty kosą pustelnik. 
Acha, była tam jeszcze łania, wypchana głowa 
sarny na stołku. Postacie mówiąc swoje kwestie 
podnosiły miseczki z podłogi i oświetlały nimi 
twarz. Teatr plebanijny był szokiem dla Mirona. 
Całą noc nie spał, wychodził na ganek i wspominał 
do końca życia. 

Przed ranną mszą ksiądz proboszcz pokazuje 
nam zgliszcza po cerkwi w Wołkowyi. Spalono ją 
w dzień Zielonych Świątek wraz z wiernymi -
polano benzyną i spalono. 11Polacy to zrobili, nasi". 
Miron miał nawet odwagę wejść w zgliszcza, grze
bał w nich nawet (warszawskie zwyczajności). Z 
popiołów wygrzebał 11spaleniałki" - główki 

aniołów. 

Z kąpieli w Solinie wraca dziewczyna z mydłem 
i ręcznikiem w zanadrzu. Kawaler, który ją 

podglądał, pyta: 11Paraska, wykąpałaś sobie kurę?" 
A ona na to: 11A tyś sobie wróbla wymył?" 
Wszędzie trawy niepokoszone. Pusto. W Terce 

nawet ptaki nie śpiewały . Nikogo. Pełno prze
jrzałych owoców na drzewach. Pies pełzał. Od 
granicy strzelano do nas. Uciekliśmy. Dawniej tu 

był normalny region Polski, a od dzie ięciu lat są to 
kresy. 

Chcemy się dowiedzi eć od księdza więcej o tych 
zgliszczach cerkiewnych i na plebanii zrobić 11ra
downicę", ale od siostry różańcowej dowiaduję się, 
że moją matkę zamknęli w Rzeszowie za nieod
dawanie kontyngentu . Powiedzieli jej, że synowi 
studia przerwą. Już to dobrze, że nas nie inter
nowano, bo do Soj uzu było niedaleko. Więc co 
krok jak nie urok to szczęście. Nie było rady, trze
ba było wracać i ciągnąć ten bardak. A tak 
chcieliśmy zobaczyć Osławę i Osławicę. 

W liście do mnie z dnia 20.IX.55 Miron pisał, że 
dopisuje Krzyżówki do nowego programu na 
Tarczyńskiej, że pisząc zaglądał do różnych słow
ników i encyklopedii, ale że czytelnik czy widz 
teatralny nie musi sięgać po jakiekolwiek pomoce. 
Że jest prosta i zrozumiała i że jest wiele .z 
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Wołkowyi, że w zdaniach znajdziesz, plecionkę ro
mańską albo manowczyk złodziejski. Wspomniał 
też o przygotowywanym tomiku - Porachunku 
zachciankowym, o nowym cyklu pt. Odrzy-wiersze: 
że aniołki-spaleniałki też będą grać jako przery
wniki na patykach jak lizaki, zaś korale kupione w 
Łukawicy służyć będą jako maska-czador upięte 
na twarzy Hybrydy, a koroną jerozolimską będzie 
zmywak kuchenny. Płasko rzeźbiony krzyż 

cerkiewny z Czerteża miał Miron, jako krzy
żowiec, trzymać na głowie . Genialny afisz do 
Wypraw krzyżowych wymyślił Stefański. Była to 
deska z trzema zmywakami rozciągniętymi jak 
kolczugi rycerskie, a nad tym nożyki maszynki do 
mięsa jako głowy krzyżowców. Tytuł sztuki i 
nazwisko autora udało się niepowtarzalnie wkom
ponować w całość. 

W Wyprawach krzyżowych grał Miron około 70 
razy. Późniejsze przedstawienia nie były już takie 
wieloznacznie atrakcyjne i hybrydowate. Po pros
tu talent i uroda Stefańskiego były nie do 
zastąpienia*. Usunięto też do minimum resztki 
kostiumów i wyeksponowano czarny sweter 
egzystencjalny. Pewne określenia i zmiany tekstu 
też nie wyszły Krzyżowym na dobre. 

Po przedstawieniach rozmowy-dyskusje z ludź
mi z widowni były ciekawe, rzeczowe i bardzo 
wyczekiwane przez autorów. Prawie zawsze był 
tam ktoś z asów, na przykład Artur Sandauer, przy 
którym zabrać głos trzeba było mieć wielką 

odwagę, bo nerwicowo, ale i bezpardonowo gasił: 
„Niech go pan nie słucha, bo to idiota". W Teatrze 
na Tarczyńskiej Miron Białoszewski tak się 

nagrzał, rozpędził, wyeksperymentował, że chciał 

wprowadzić na scenę „tańczące słowa" 

Nietzschego. Trochę później udało mu się wy
pchnąć na scenę pojęcia i imiesłowy z gramatyki. 

Leszek Soliński 

. VY ołocsic późaricjsty 111 81tlettu11i \V,p1aftl .'o'e~fis9H'Yi'i łiyli 
LadLttila Pufa1a n ahe i LHfł „ iłt I leriA!;. 
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Z NOT-NIKA 

28 X 1963 

Dawniej rozstrzelałem Baśce 
w li ście 

współczynnik nie
przewidzenia 

a teraz 
sobie (z A. zerwane, Baśka nie żyje, 
teatr nie działa, wiele zmienione, 
wiele nie) przyszło mi na 

ws pół-
czynnik przewidzenia 

wiem, co za Ameryki, odkrycia. 

Ale każdy musi mieć historię 
- - te ze szkoły - - na sobie - -
wtedy uwierzy - - przestanie, 
znów uwierzy - - w nic przestanie, 
aż we wszystko u- i prze-

Z DZIENNIKA 

Mjron Białoszewski 
w przedstawieniu Stefańskiego 

fot. M. Piasecki 

się mną znudzono 
zamiatam teatr z kurzu 
się złoszczę 

tu miano być z Mironem, .txrD. kwiatem 
to w lecie 
a na jesienj: 

a jednak jest (się z) em 
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Koordynacja Pracy Artystycznej 
Kierownik Działu Marketingu 
Biuro Obsługi Widzów 
Sekretarz literacki 
Reżyserzy 

Kierownik techniczny 
Asystent scenografa 
Akustyk 
Światło 
Brygadier sceny 
Kierownik pracowni perukarskiej 

Maria Żurek 
Ewa Zagner 

Romuald Pokojski 
Kalina Zalewska 

Piotr Cieplak 
Andrzej Domalik 

Janusz Ciarkowski 
Jan Ciecierski 

Henryk Garnowski 
Krzysztof Solczyński 

Piotr Gajewski 
Urszula Tudek 

Henryka Marciniak 
Kierownik rekwizytorni ' Jacek Błażejewski 
Kostiumy wykonano pod kierownictwem Krystyny Momot 

Pracownia malarska 
Kierownik pracowni modelarskiej 
Kierownik pracowni szewskiej 
Kierownik pracowni stolarskiej 
Kierownik pracowni tapicerskiej 
Kierownik pracowni ślusarskiej 

Stanisława Ruteckiego 
Włodzimierz Zygmunciak 

Jerzy Zalewicz 
Władysław Galiński 

Henryk Białek 
Adam Ziętek 

Grzegorz Kowalski 

W programie wykorzystano niepublikowane 
przedtem wiersze Mirona Białoszewskiego oraz 
fotografie z prywatnych zbiorów Leszka 
Solińskiego. 

Redaktor programu Leszek Soliński 
Kalina Zalewska 

Opracowanie graficzne Artur Wojtczuk 

Wydawnictwo Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy 
Skład i druk: Wydawnictwo VERBA, tel. 43 05 26 

Scena w kawiarni Teatru Dramatycznego proponuje 
krótkie formy teatralne, które obejrzeć można przy kawie 
i herbacie. 
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