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W warszawskiej siedzibie Związku Artystów Scen
Polskich na honotowym miejscu stoją popiersia ludzi, których doskonale znamy ze sceny i ekranu. Poa~I są solidne, jedne odlane w brązie, inne wyciosane w mannurze, a przedstawiają podobizny: Ni:iy
Andrycz, Gustawa Holoubka, Andrzeja Łapickiego,
Andrzej~ ęzczepkowsklego, Jana Englerta. Chodzą
:-r ·
słuchy, fe nie podoba się to nlektórf m
zaslufonym I cenionym aktorom, I cl
ostatni pytają, kto
podjął decyzję o ta·
kim wyróf nianiu I Ile
kosztowało wykc::anIe tych popiersi..
Próbowaliśmy
to

95
ustalić, ale w ZASP-le nie powiedziano nam nic bliż
szego ani o samych rzetbach, ani też o cenie. Krążą
jednak pogłoski, iż
związek artystów nie
wydał na to ani grosza, bowiem przed·
stawieni na pos._.
gach aktorzy za
własne pieniądze

u-

fundowal sobie awe
wiekopomne pomniki. Z pewności- niejeden z nich, wysupłując na ten cel resztkJ mlzemef teatraln8f
pensji, wzdychał do czasów, kiedy to żywy~~~/

dom fundowano posągi za państwowe plenląd/
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Pod tnklrn tytulem w nr 5195 .Anteny· plsa -

l i~ 111y o rzoź lrn c h przedstawl&Jl\cych zna -

ny c h nktorów , które zostały ustawione
w war sza wskiej siedzibie ZASP . Otrzymallś ·
111y od pana Bogumlla Mr ówczyńskiego llst
wyj;iśniają c y genezę rz e tb . Zostały one
mianowici e wykonane przez najłepazych
polskich rz eźbia rzy z okazji 75 -łecla Teatru
Polskiego, a sfinans owane ze środków Pań ·
slw owooo Funduszu Zamó wień Plastycz nych. W 1993 roku dyrektor Teatru Polskle gn Kazimierz Dejmek, przekazał ZASP- owi
w_depozyt cz ęść kolekcji teatraln ej. Wszysl ·
ki c h, klóry ch mógl ur azić ton nolalkl w
l\11Jurit11 · , sAHJrrc111le p1111pra11zamy.

