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OD AUTORA 

Akcja niniejszej sztuki rozpoczyna się na progu roku 1943, kończy 

się pod koniec tego s.amego roku; nie jest to jednak sztuka o okupacji. 

Miejscem akcji jest dom przy ulicy Twardej, na tej samej ulicy, 

gdzie w domu pod nr 22 odbyło się historyczne posiedzenie Krajowej 

Rady Narodowej; echa tego posiedzenia grają w niektórych partiach 

aktu trzeciego - sz.ituka jednak nie jest o KRN-ie. 

Sztuka pt. „Dom na Twardej" jest o ludziach, którzy w r . 43 mieszkal:i 

na ul. Twardej w Warszawie; ludzie ci jak wszyscy w Warszawie 

i w kraju, żyli w c-L.asie ok upacji, w czasie egzekucji ulicznych i nara

stającego ruchu oporu, w czasie skłócenia politycznego i rozkład-u tych 

kół, które nieP<>mne Września orientowały E>ię wciąż na ·tzw. „rząd" lon

dyński, w czasie wreszcie gdy na wschoQ.zie pod ciosami Armii Czerwonej 

padała poU;ga hitlerow, ka, a w kraju ruch rewolucyjny nabierał coraz 

większej siły i dojrzałoaci. 

Sztuka mówiąca o ludziach zamieszkałych w Warszawie w r. 43 nie 

może milczeć o takich sprawach, jak: okupacja, rozkład pewnych kół 

politycznych, konsolidacja ruchu rewolucyjnego, zwycięstwa Czerwonej 

Armii, KRN. 

Te ogólne sprawy i objektywne procesy, historycznie sprawdzone 

znajdują swoiste odbicie w charakterach i nerwach postaci scenicznych 

w zdairzeniach i atmosferze sztuki, w losach ludzkich. 

Sztuka tea1ralna - jak trafnie to sformułowano w toku dyskusji 

wśród pisarzy radzieckich - nie może być „wieszakiem dla ideologii", 

srzJbuka jak wiad'llTlo, ukazuje ludzi, - jeśli ludzie będą prawdrz.iwi wraz 

z nimi wejdzie na scenę prawda tamtych czasów i spraw. Teatr posługuje 

się konkretami a nie gadaniem „wogólle", w realistycznej kompozycji 

ujawnia się siła uogólnienia i typowość zjawiska. 
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Nie moją rzeczą jest sądzić, o ile ten w.miar aut.orski z:osbaoł tl'raeCZY

wistniony czyli napisany, a następnie prze'l teatr pokazany. 

Sziuka mogłaby nosić tytuł „Odejście Jana Korbuta", a jeszcze ściślej 
„Odejście Korbuta i innych", ponieważ w cenitrum uwagi autorskiej jest 

sprawa zejścia z widowni klasy przeżytej i historycznie skończonej; od

chodzi Korbut i inni, lecz ziemia polska nie zostaje bez dziedzica: 

nowe siły społecz1IJ.e wkraczają do historii; akcentem optymi.s1tycznym 

naszych nowych dziejów jest sprawa powołania do życia Krajowej Rady 
Narodowej. 

S:zituka, która nie jest srz.tuką o KRN, bo mówi o zgraniu się i odejściu 
Korbuta i innych, nie może jednak n.a końcu swego ~~tycznego tQku 

nie ukazać tego świa·~ła jakie zajaśniało pod koniec mroaznego roku 1943 

tj. faktu o powołaniu do życia KRN. 

Ale idzie tu jedynie o końcowy akcent, o zaznaczenie nowej drogi, 
a nie o dramaityczne opracowanie zagadnienia. 

W teatrze gra nie tylko to, co ukazujemy na scenie; w tea•trze gra 

również to, co widz przynosi z sobą, suma jego wspomnień i doświad
czeń; wystan:zy by teatr zaapelował do tych wspomnień i doświadczeń 
i spekitakl. gra wtedy wzmożonymi barwami Idzie mi tu o rzecz dość istot

ną: w SIZltuce, której rama czasowa 2Jamyka się na końcu grudnia 43 roku 

nie mogłem - nie schodząc z grunJbu reailizmu - ukazać Z!!laczenia ~ 
WQłania KRN w tej perspektywie, jaką dafy jej dopiero lat.a następne 
zwycięskie lata polskiej rewolucji i lata budowania państwa ludowego: 

Tę perspektywę właśnie przynosi z sobą widz do teatru: wiedzę o latach 
które nastą.piły po 31 .,.,..,,dlll' 43 oku · · ' „. w ia r , wiedz.a ta uxupełma sztukę uzu-
pełnia spektakl teatralny. ' 

KAZIMIERZ KORCELLI 



TŁO HISTORYCZNE „DOMU NA TWARDEJ" 
(Notatka) 

„Dom na Tw rdej", jak piszę o tym na innym miejsC'U, jest _ tuh1 
nie o po.-; taciach h istory=yah. ale o Z\!.'Ykłych ludziach mle.sii ających 
w 1943 rok u na j l.'Cłnej z ul ic War!'OJ.:.J:wy. Ale najzwy klejsi nawet ludzie 
zyJą w ram . połeczeństwa, na konkretnym świecie. A świat ma 
sw ją hh.tor ię. Ludzie nie są wolni ani od 2połecrzeństwa ani od h h t1Jrii. 
z~aczamy przeto tu szkicowo: 
Akt pi \ny „Domu na Twardej " d ziej e się pod k oniec tycznia 

1943 r oku .. Je.: t to czas, kiedy terror okupanta h itlerow ldego przybiera 
na sile. Ale jednocześnie w·zrn.i.ga . ię siła ruchu oporu polskiego. Jest tu 
mniej więcej w rok po powoł;rniu do żyda Pols-kiej Partii Robo.tniczej . 
Na froncie wschodnim są to dni popnzedzające kapitulację armii mar
szałka von P<:'.ulusa pod Stalingradem. 

Akt d ugi dzieje się dnia 15 lipca 1943 r. Terror fa s;iystow:;ki rośnie, 

lecz um<:,>czon n Wars wa zd obywa się na corlzienne akty b ohE te1 slwa. 
Oddziały Gw ardii Ludowej , doly Armii Krajowej i cywilna ludność pro
wadz;i n ieU;;·anną walkę z h i11Prowskim najeźdźcą. 

Na fr nci w. hodnim arm; Hitlera f:o j ą si~ pod Z'' 'Y<.. I· ·_;kim na-
porem Armii Czerwonej: trwa właśnie gigantyczna bitwa w rejonie 
Orzeł---Ku k. 

W światku polHycznym łon 1\,k iej emigracj i zami •zanie : po śmierci 
gen. Sikorskiego epigoni P il.;ud ... k iego doni · l i :się do władzy i z akcji 
antyrndzieckich u czyn ili r..ic.ię :mu. Kw J n tyradziecki pr.reniesiony 
zosiał również na teren kr ju. W momcnde , gd y na ziemi r:id.:.1eck iej 
działał już Związek P atriotów P 1 kich, a A rmia Czerw nu wrt.z z Woj
sk iem Pol„kim niosła . k atow amJ Polsce w<>~no'·ć; - de l g;.turJ „rządu·· 
londyńsk iego uruchomi! wszelVe swe agentury do wa lk.i z pol l ą re
wolucjq i ze Związkiem Radzie k m; jedną z tych agentur był osłav. iony 
Kom itet Antykomuni ·t 'C"WY t 1w. „Anty k ". · 

.Jednocześnie w War zawic i kraju lala się krew patriotów walczących 
o wolność; w pierwszych szer _gach walczących szli rewoluc:joniśd . 

Dnia 15 lipca 43 roku n a P Juc...i Zcla.z:nej Bramy w WdTsz... wi Odd.zlai 
Gwardii Ludowej obrzucił grari;1hmi 1ramwaj wypelniony h illerowcami 

W akcj i tej ~l Adam, Jedna z t ci ~- n icznych S2lliuki. 
Dziś na tym m iej C'U na pami.1tkę boju w is i brązowa tablica. 
Akt trzeci dziej się 31 g dnia 43 r. 
Zwycięska ofensywa Armii CzcrwoneJ trwa, a w War~m.wie w domu 

przy ul. Tward j 22 przcd!<tawicicle ugrupowań d em k r ,·tyCZllly<:h powo
łali do życia reprezentację polit yczn 1 Nar<xlu P olski g - K rajow-1 .Radę 

Na.rodową ; h i 1..oryczncmu ~Ld.t ·niu p rzew ni.czyl p1zedstawiciel Ko
mitetu Centra lnego P artii - b) w tel „J anow ;-;ki ", k tórego prawdziwe 
nazwLko brzmi : Bole..law Bierut. 

K.K 

4 

,.Las" A leksandra Ost rowskiego na cet.i<' p T. Pou.•:izcchnego w Łodzi. 

Akt III. Od l ewej: Jadwiga Chojnacka, Mar ian Wojtczak, JeJZy Antczak. 



Fragmenty niektórych artykułów i odezw zamieszczonych 
w podziemnej prasie peperowskiej w roku 1943. 

CO ROBIC? 

Społeczeństwo polFkie jest wstrząśni~te wiadomościami o „wy>iedla
nilu" gmin wiejskich powiatu za moj iikiego i krasnostawskiego. W ciągu 
grudnia oku panci „wysiedlili" ponad 12.000 rodzin chłopoikich . 

Ak:cj „wysiedlefu:za" roz.poaz:ęła się 27 listą.pada i trwa po d7. ień 
dz is iejszy. Wbrew pod~tępnym pogłoskom akcja nie j .t ani zak:->ńcwna, 
a.ni nawet zahamowana. Przeciwnie. Dochodzą wiadomości o dal~.zym 
rozszerzaniu akcji na powiaty: puław~ki, hrubieszO\\ .-k i, garwoliń>oki. Sły
chać<> ws7.CZęciu akcji W) .,iedleŃCZ j w pobliżu O .t 1 01ęki . W ok<>licach 
Puszczy Białowi . k iej odbywa się już od dawna wy~iedlanie całych wsi. 
W Krakowie wzmogła się do nie znanych dotąd r o7 miarów fala terror u 
i aresztowań. W WarSl'Lawie i miej~rowościach podwar;;zaw:>ki ·h prze
prowadzane są od szeregu dni aresztowania całych r odzin. Ag d ge
stapo praC'Ują w wydziale ewidencji ludności w Warszawie oraz w urzę
dach gminnych miej S100wości podwarszawskich. Narasta fala gwałtów, 
terroru, masowych mordów, ma sowych „wysiedleń". Nad narodem pol
skim zawisła groźba zagłady. „Co się tyczy P<>laków - p i! a ł przed 
miesiącem Volkischer Beobaichter (nr. 349) - to dopełnia się wy rok, 
który Polacy sami na siebie wydali. Naród polski zatracił prawo, by go 
traktowano jako czł<>nka rodziny europejskiej. J ego los niechaj posłuży 
jako ostrzeżenie ... " Jasno i wyraźnie: los, który chcą hitlerowcy zgotować 
Polakom, m a być ostrzeżeniem dla innych narodów, talk. jak dla Polaików 
niedawno ostrzeżeniem był los ludności żydowskiej ... 

Dlatego wy"zbyć się musimy wszelkich złudzeń, w szczególności mu
!!imy sobie uświadomić następujące prawdy: 

Pomoc jakiej nam mogą udz.ielić nasi spraymierzeńcy, polega na jed
nym - na ofensywie przeciw Niemcom, na skróceniu wojny. Wiemy, jak 
imponująca i jak skuteczma jest obeona ofensywa Armii ~erwonej, 

Z drugiej strony również, jak potrzebne i ważne byłoby ofensywne ude
rrenie .Angli i Sita.nów Zjednoczonych przez stwurzenie drugiego frontu 
w Europie. Działania ofensywne !ł)rzymierwnych mogą krócić wojnę 

i oo.ciągnąć jeS2lC'lJe więcej sił niemieckich z naszego kraju. Tym niemniej 
tu, w kraju, w warunkach <>kupacji, zdani jesteśmy i liczyć możemy 

tylko na włame siły. Zbrodnicze plany okupanta powstrzymać możemy 
tylko my sami, wtasn.ymi siłami. 

Tak więc w całej powadze stanęło przed nami decydujące o naszym 
losie pytanie: „Co robić"?.„ 

Stopień be:zipieczeństwa naszego narodu zależy od naitężenia zbrojnych 
walk wyzwoleńczych w całym kraju. 
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Im silniejsrz:y, im bardz ie j m a.sowy jest ruch zbrojony, bijący w oku
panta, im wyż...c;ze ~ą formy ak cj i zbroj nej I szenzy jej zasięg, im większe 

siły okupanta zwiaza ne są obroną jego li nii komunikacyjnych, ośrodków 
admrnistrncji, magazynów, urządzeń gospodarczych itp., rtym większe są 
dla na szanse ocalenia i tym większe bezpieczeństwa całego narodu. 

Pierwsze wskazanie, co r<>bić - to crężna, bezkompi· mh·::iwa wa lka 
z okupallltem, droga nasrzego ocalenia i wolności. 

Po drugie - musi to być walka całego narodu. Tak jak dzl cały 

n.a.ród polf'ki ZJjedaloczył się w nienawi~ci do okupan , tak zje .yć 

się musi w walce. Jed'l1olity front narodowy walki z okupantem mm-i 
powstać w skali ogólnokrajo\vej. Na każdym <>dcinku Polacy muną 
wys.tąpić do walki wszyscy razem ... 

Trybuna Wolności 
Organ Pol. kiej Partii Rob<>tnicze.i 

nr. 24 15 ~rtycznia 1943 r. rok II 

• 
OSWIADCZENIE POLSKIEJ PARTII ROBOTNICZEJ 

W SPRAWIE MORDÓW POLITYCZNYCH I ROZPALANIA 

WOJNY DOMOWEJ 

Wsa..--zęta pod bezpośrednim kiercw.1ic1wem byłych agentów defen
sywy i II oddziahl, oprawców Brześcia i Berezy Kartu~kiej, akcja mor
dów 'politycrz.nych zainspirowana z . tala przez goot.apo i jest dziełem 

perfidnej gry okupanta, przy pomocy której wróg pragnie wnie3ć roz
przężenie, zamęt i deprawację w społeczeństwo polskie, aby w ten 
!'POSób ułaitwić sobie wał.kę z ruchem niepodlcgłościo'.vym. Chciałby on 
zni9ZCZyć najozylll!1iejsze elementy bojowe teg<> ruchu własnymi rękami 
Palaków i przy kh pomocy sparaliżować walkę wyzwoleńczą narodu 
oraz odstraszyć masy ludowe od tej walki. 

Z'J.nienaiwi.dzony prze<z na.ród polski za swe potworne zbrodnie okupant 
majduje niestety wśród pewnych środowisk społecreństwa polstkiego, 
prrzyodZiewających się w .togę pa rtii „narodowych", posłusrzJne narz.ęd'Zia 

clia swej polityki. Zgraja tych oplacainyoh lub dobrowulnyich agenltów 
gestapo grasuje na terenach toczących się walk z okupantem, siejąc hasła 
mordów bratobójczych, organizując bandy morderców. z rąk tych plu
gawych iZdrajoów padł już szereg bojowników ofiamie walcrzą~h o nie
podległość Polski spośród zrwolenni:ków PPR, Gwardii Ludowej, Stron
nictwa Ludowego, Batalionów Chłopskich, socjalistów i innych ugru
powań de:mokra tyaz.inych. Wypadlki takie miały miejsce ostatnio w po
w:ia.tadl: sledleokim, jano~'kim, pułaWl!lkim i kieleckim, w Mogielnicy 
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»DOM 

Jan Korbut 

Monika 

Frankowski 

Adam 

Łada 

Antosiowa 

Gustaw 

Józef Sowa 

Wroński 

Bruk 
Klara 

Hrabina 

Oficer Gwardii Ludowej 

Zuza 

Poraj 

KAZIMIERZ KORCELLI 

NA TWARDEJ« 
Sztuka w 3 tach (4 odsłonach) 

o s o b y: 

ANTONI LEWEK 

CELINA KLIMCZAK 

ZYGMUNT NOWICKI 

ALEKSANDER BENCZAK 

EUGENIUSZ LOTAR 

JADWIGA CHOJNACKA 

LEON NIEMCZYK 

JERZY KACZMAREK 

JERZY ANTCZAK 

SŁA WOMJR MATCZAK 

HILDA SKRZYDŁOWSKA 

HANNA MAŁKOWSKA 

LEON ZAŁUGA 

HALINA PAWŁOWICZ 

KAZIMIERZ BIERNACKI 

Rzecz dzieje się w Warszawie od stycznia do 31 grudni 1943 r. 

Inscenizacja i reżyseria: JADWIGA CHOJNACKA 

Scenografia: ANIELA WYSOCKA-FILAROWA 

Asystent reżysera: EUGENIUSZ STAWOWSKI 

Kierownictwo literackie: EDWARD SZUSTER 

Dekoracje i kostiumy wykonały warsztaty przy P. T. im. Jaracza w L'odzi 



i Warszawie. W!N.yscy oni padli ty!lko za to, że byli S2JC'T.erymi antyfa
szystami i walcz' li z najeżdźcą. Fakt ten mówi aż nadto wyraźnie o tym, 
w C-.lyim interesir , przez kogo dolronywame są te zbrodnie. 

Grunt ideolog y dla tej plugawej akcji kainowej .przygotowują 

niektóre grupy i pi m a podziemne, usibujące odwrócić uwagę społecrz:eń
stwa od walki z r 11pacj ą hitlerovvską w Slronę zagrażającego jakoby 
dziś, wewnętrz.n o „niebezpieczeństwa komunistycznego". Są to znane 
grupy reakcyj ne ': lre przejmuje paniczny strach wobec wszelkiej myśli 
o demokratyczn '7"' L.kladxie stornnków politycznych i społecznych w wyz
wolonej Pol~ce. Te tenden:~.ie reakcyjne nie .są obce tej części pra6y, 
która występuje j :: ko reprezentantka opinii delegatury rządu londyń

skiego. 

Polska Partia R<obotiniczia niejednokrotnie przestraegała przed nie
u nilm ionymi a zgui)nymi dla narodu polskego skutkami tego II"Od:zaju 
kampanii zmierzającej do rozbicia jedllQŚci narodlu w •Walce z na.jeżdicą. 
Piętnowali~my prow rncyjny cha·rakter akcji szczutCia przieciwko ruchowi 
robotm.iczamu, TV.'I" aliśmy uwagę na wynikające stąd następstwa oraz 
na odpowiedzialn 'ć ciążącą na kierowniczych cz.yrvni!kach partii poli
tyioznych. Tym ększą :troską napawać musi dotychczasowy brak ze 
strony szere!,,'U ugrupowań politycznych i pL<>rn mocnego i zdecydowanego 
potępienia dokonywanych mordów politycznych, z.mierzających do wy
woływania walk bratobójczych. 

Po Sika Partia Robotnicza stwierdiza, że posiada dość siły, by dać 
właściwy odpór wszygt;kim plugawym agentom hi:tlerowskiego gestapo, 
siejącym hasło mordów politycmych. Nie o pomoc zwracamy się. Zwra
camy się i ap ~luj e-ny do sumienia wszystkich uczciwych działaczy poi
skich ugrupowań politycznych, ~zczególnie do kierownictw polityczn ych 
i prasy ugrupowań demokratycznych, aby przez ZJaijęcie właściwej posiba
wy dać odpór haniebnym wyczynom zdrajców nairodlu i postawić ich 
poza obrębem społeczeństwa polskiego. Obowiazkiem każdego uczciwego 
Polaka jest stawiać pod pręgie=, piętnować kampanię kół i str0111I1iC'tw 
reakcyjnych, zajmujących się ro:zipailaniem i podsycaniem W'Ojny dlomowej 
w tak ciężkiej i poważnej dla narodlu polskiego chwili, wymagającej 
skupienia Wszy!>·tlkich jego sił. 

Obowią7lkiem każdego uczciwego Polaka jest jes:lA'Ze ściś.lejsze :zJWVcie 
szeregów, zjednOC"renie wszystkich sił do walki przeciwko z.brodniom 
okupanfa, by przyśpieszyć zwycięstrwo Wolnej i Niepodległej Polski. 

wrzesień 1943 r. 

KOMITET CENTRALNY 
POLSKIEJ PARTII ROBOTNICZEJ 

„Las" Aleksandra OstrowsJdego na scenie P. T. l'owszechnego w Łodzi. 

Akt N . Celina Klimczak i Kazimierz Wichniarz 



J\IANIFEST 

DEMOKRATYCZNYCH ORGANIZACJI 

SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH I WOJSKOWYCH 

Narodzie polski 

Robotnicy, chłopi, inteligenci 

Żołnierre Polski podziemnej 

Działac:z.e spoleczno-polityC'Z.Ili 

~zybko. r~ijające się wydarzenia na teatrach wojny i na · renie 
~htyc2ll'l~J swiata coraz wyrażniej przybliżają dz:ień ootateazinego zwy

ci~wa, Jakie stanie się udziałem wszys11kkh narodów zJ· ""'-~ h . ' """"'""""'-"'YC 
w śmiertelnej walce z hitlerowskim zalewem mordu i 2llli.szczenia. PrŻed 

na~em polskim stanęły dziś wielkie historyczne zadania, wykooo.nie 

h-t~rych zadecyduje o losach narodu i państwa polskiego na całe poko

lema. :rru~n.e i ~oniosłe te z.ada.nia żądają od Polski jasnej i wyraźnie 

wytkn1ęteJ drogi, po której krOO'lyć ma ku swej przystlości. 

Jalk dowiodło czteroletnie doświadczenie po •~J· d---'-- · , !A::" '""""""' nie popro-
wadrLi narodu pol!!kiego emigracyjny rz.ąP, w Londynie ani jego krajQwe 

ekspaz;ytury. Zarówno w wewnętrznej jak i zagramiomej polityce rząd 

ten. aini ~ c~wilę nie liczył się z wdią narodou, ani na chwilę grupa 

emigran>tów me postawiła wyżej int.ere..-ów n a rodu i państwa polskiego 

od wlrasnych reakcyjnych celów i .planów. 

Rząd londyński do dziś nie paI'!llU.Cil antyradzieckiej polity4ki, której 

głównym celem było skłócenie aliantów, rozerwanie potężnego przymie

rza, S'La.nowi.ącego fundament zwycięstwa nad wspólnym wrogiem oałej 

EurOPY,· Nie zmienił ~ stanowiska również i wtedy, kiedy polityka 

ta poniosła sromotną klęskę, kiedy trzy sprzymierzone mocarstwa zwią-

12 

zały się najściślejszym sojuszem wspólnej walki i wspólnego dążenia do 

u~·m.ania pok ju, zorganizowania i odbudowy :E)uiropy„. 

Nic dziwnego, że przy ta.kim stanie rzeczy w powszechnej opinii kraju 

i zagranicy polski rząd emigracyjny zbankrutował . Nie reprerienluje on 

dzisiaj nikogo, prócz szC!Zllpłej gar5łbk i polityków re~kcyjnych.„ 
W takiej doniosłej i groźnej zarazem ohwili naród polski pozbawiony 

jel't k ierownictwa, kJtóre by zgodnie z wolą szerokich mas pokierowało 
ich walką, które by zgodnie z interesem narodu poprow;idziło jego po-

litykę.„ 

Obywatele. P ierwszym zadaniem, jakie nakluda na nas chwila obecna, 

jest powołanie do życia takiej reprezen lacji, która by stanęła na czele 

tocząeej się śmiertelnej walki ,która by 9kupiła roziprOSZJOl[Je siły i wska

zała narodowi drogę, po której ma kroczyć; reprezentacji, która wypro

wad7Jiłaby Pol.s.kę ze stanu izolacji i osamotnienia i związala nas na.j

ścis1ejszymi węzłami preyjażni i współpracy re wsrzystndmi narodami 

waJ.c:iącymi z ba.rbarzyńskim wrogiem. 
Podpisani przedstawiciele demokratyC7JI1ych organizacji i ugrttpowań 

społeczno-politycznych i wojskowych, świadomi powagi chwili i odpo

wiedzi-aJności za losy narodu i pań9twa pol!lkiego, pode}mują inicja-

tywę powołania 

KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ 

jako faktyCllJneJ reprerrentaC'ji polityC'ZJ'lej nnrodt1 poh;.kiego, upowam'ionej 

do występowania w imiendu na.rodu i _kierowania jego looam.i do C"ZSSU 

wyrwolenia Polski spod okupacj'i. 

KRAJOWA RADA NARODOWA 

wyłoniona Pf28Z waloząoe z okupantem demok.ratyCZJlO-'lliepodległości<YW'e 
organizacje, ugrupowmiia i :zin:eszenia pol.Slkie, iść będzie po l'inii i.ądań 
i inlteresów S7.el."Olkich mas narodu pdlskiego, po linii d)'lkJWw>anej prze.z 

państwowy interes Polski ... 
Niżej podpisane organizacje i ugrupowania wzywają wszystkich do 

poparcia ich inicjatywy, do solida:rnej współpracy nad stworzeniem na

rodowego przedsta,\'icielstwa: K·rajowej Rady Narodowej. 
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Niech żyje Wolna, Niepodległa i Demokratyczna Polska. 

Niech żyje Krajowa Rada Narodowa, przedstawicielka Ludu Pol-

skiego. 
(-) Komitet Inicjat11wy Narodowej 
(-) Komitet Centralny Polskiej PartVi Robotniczej 

(-) Grupa działaczy socjalist11cznych 

(-) Grupa Działacz11 Stronnictwa Ludowego 

i Batalionów Chłopskich 

(-) Dowództwo Główne Gwardii Ludowej 
(-) Przedstawiciele Podziemnego ruchu Zawodowego 

(-) Grupa Bezpart11jn11ch Demokratów 
(-) Przedstawiciele woln11ch zawodów: Pracownic11 nauk.owi, Lekarze, 

Naw;:zyciele, Inż11nierowie, Architekci, Prawnicy 

(-) Grupa Działaczy B. Unii ZwiqZków Zawodowych Prac. Umy-

słow11ch 

(-) Grupa Literatów Polskich 

(-) Grupa Oficerów' i Podoficerów Armii Polskiej 

(-) Grupa Przedstawicieli Rzemiosł 

(-) Grupy Terenowe żołnierzy Armii Krajowej 

(-) Związek. Walki Młod11ch 

F'Udz.ień 1943 r. 



„Poskromienie ::lośniC11" Szekspira na scenie P. T. Pow:;zechnego w Łodzi 
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