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„Byłoby bowiem krótkowzrocz
nością nie dostrzegać, że siły, które 
po dwakroć wtrąciły świat w od
męt wojny powszechnej, sq znów 
„przy robocie" w tej części Nie
miec, która znalazła się poza orbitą 
wielkich przemian rewolucyjnych. 
W Niemczech Zachodnich roz
brzmiewają te same głosy, teraz 
w 20 lat po tamtym wrześniu, 

które tak dobrze znamy z prze
szlości". 

.Józef Cyrankiewicz 

(z przemówienia na antywojennej 
manifestacji w Stolicy) 

Aleksander Gąssowshi 
Dyrektor i kierownik artystyczny 



Akt I. Obraz II. Pani Soerensen - Maria Szczęsna 

Willi - JerZN Hocz»1iski 

Leon Hrucz.kowski 



O aułorza „niamc.ów" 

Leon Kruczkowski urodził si ę w 1900 r. 
w Krakowie. Tam debiu tow'.l ł na przełomie 
lat 1918/19, publikując wi.ersze w czasopiśmie 
„Maski". Po ukończeniu studiów z zak resu 
te chnologii i chemii pracował w · przemyśle 
w Zagłębiu Dąbrow kim. W tym czasi.e wydaje 
tom wierszy pt. „Młoty nad światem" (1928) 
oraz powieść pt. .,Kordian i Cham" (1932) , 
k tóra staje się rewelacją literacką. „K ord ian 
i Cham" pierwsza polska powieść o te ndencjach 
rewolucyjnych, rewidująca narodow-e mity i tra
fiająca w najczulszy n€rw polskie j tradycji 
lite racki-ej, stała się trwałym dorobkiem litera
tury polskiej . 

Po sukcesie „Kordian i Cham" , Kruczkow
ski poświęcił się wyłącznie pracy lite rackiej 
i publicystycznej. 

W 1935 r. powstaje przeznaczony na scenę 

utwór satyryczny, wymierzony prz,eciv.· rrncjo
nalizmowi i rasizmowi, pt. „Bohater naszych 
czasów", wystawiony w warszawskim teatrze 
„Comoedia" oraz powieść historyczna pt. „Pa
wie pióra", zaś w 1937 r. powieść o tematyce 
współczesnej pt. „Sidła" . Jednocześnie pisarz 
systematycznie współpracuje z prasą lewicową 
„Sygnałami" i „Lewym toren1", „Po prostu", 
„Nową Wsią", „Epoką" i in. Efektem politycz
nej i publicystycznej działailności Kruczkow
skiego są publikacje „Człowiek i powszechność", 
„Dlaczego jestem socjalistą", „W klimacie dyk-
tatury" (zbiór artykułów), ukazujące się w la
tach 1936-1938. 

Pod koniec dwudziestolecia pisarz pracuje 
nad powieścią z czasów Stanisława Augusta, 
oraz utworem poświęconym polskiej emigracji 
rOibotniczej w Beigii. (Obie powieści nlie ukoń-
czone zaginęły). ... 

Okres II wojny światowej autor „Kordiana 
i Chama" spędza w obozie ni<emieckim dla 
j-eńców woje, nych. Po wojnie jest j·ednym 
z najczynniejszych organizatorów życia kultu
rabego, pełniąc kolejno szereg odpowiedzial
nych funkcji państwov.rych i społecznych. 

Jego praca liter acka nie ulega przy tym 
zahamowaniu. P owi · :: iopisarz staje się drama
t opisnrzem. 

W HJ48 r. Teatr Polski w Wa rszawie wysta
wia j go „Odwety", dramat o problematyce 
wspókz snej, gorąco przyję ty zarówno przez 
publiczność, jak i krytykę, a w dwa lata potem, 
na scenie Teatru Starego w Krakow'ie, odbywa 
s ię pr emiera „Niemców" - najgłośniejszej 
sztuki Kruczkowskiego, która spopularyzowała 
w sposób doty chczas nie spotykany dramatur
gię polską na świEcie. W 1950 r. pisarz wydaje 
tom publicystyki pt. „Spotkania i konfron
tacje", oraz rekonstrukcję nie znanej i nie 
ukończonej sztuki Stefana Żeromskiego pt. 
„Grzo('ch" , którą adaptuje na scenę Teatru Ka
mera lnego w Warsza wie. 

W 1954 r . ukazuje się wybór artykułów 

z okresu p vwojenne go pt. „Wśród swoich i ob
cyd1", o raz powstaje d ramat o tragedii Rosen
be rgów pt. „Juliusz i Ethel", zaś w rok póź

niej -- podobnie jak „Juliusz i Ethel" -Teatr 
K ameralny wystawia napisaną w 1952 r. sztuk~ 
o probl€matyc·e współczesnej pt. „Odwiedziny". 

W grudniu 1959 r. w Warszawskim Teatrre 
Współczesnym odbyła się prapremiera nowej 
sztuk: Leon a Kruczk owskiego - „Pierwszy 
dzień wolności" . Krytyka uznała ją za nowe 
v.rybitne osiągnięcie polskie j dramaturgii. 
„Pie r wszy dzień wolności" prz€szedł następnie 

przez wi le teatrów Polsk i. 



Ak t I. Obraz III. Fan chette - Marzena Toma
s ze1~ska, Tourterelle - Henr~k Hleps, Ruth -
Ma:za Murawska, Oficer TYehrmachtu - Ale
ksander Gąssowski 

LEON KRUCZKOWSKI 

O q anazia „n.iamc.ÓW11 

„Niemcy" nie są pierwszym literackim wyrazem 
moich zaint eresowań dla niemieckie j problematyki. Już 
w roku 1935 napisałem i wystawiłem w jednym z war
szawskich t eatrów reportaż sceniczny pt. „Bohater na
szych czasów", którego tematem by ła głośna afera. nie
jakiego Daubmanna, i ak mniej więcej ch'a rakterystyczna 
dla ostatnich lat r epublik i w eimarskiej, jak słynna 
sprawa „Kapitan a z Kapeniek" byla kiedyś charakte
rystyczna dla P.poki wilhelmiń ldej. Później, w latach 
pobytu w ol::ozie j eńców wojennych, szkicowałem m. in. 
pomysł dramatu o tematyce niemieckiej, do napisania 
go jednak nie doszło, wykorzysta łem natomiast pewne 
elementy fabularne pomys łu - oczywiście odpowiednio 
zmodyfikowane - w pierwszej mojej powojenne j sztuce 
tzn. w „Odwetach". Wynika z tego, że „Niemcy" są 

w moje j twórczości dramatycznej trzecią już (a j eśli 

chodzi o realizację - drugą) próbą sic;gania do t ema
tyki, określonej w tytule t ej sztuki. 

jVIożna w tym widzieć pewną znamienną ciągłość 

za inte resowail, może trochę zastanawiającą u pisarza, 
który nie tylko sam nie jest Niemcem, ale nawet -
poza lekturą literacką i paru krótkimi pobytami w Ber
linie, prz r: tl wo.1ną i po wojnie - nie mial n igdy żad
nych' prawie osobist ych kontaktów z Niemcami i życiem 
niemieckim (kontakt wojenno-obozowy, choć trwał 

ponad pięć lat, był zupełnie „sp ecyficzny"). Istotnie, 
nier az zas tanawiałem się nad p r zy czynami moich „nie
m ieck ich" zainteresowa!'i. Niektóre z nich bodaj zdo
łałem sobie uś wiadom ić . Sądzę, na przykład, że w losach 
narodu niemieckiego, zwłaszcza w okresie ostatnich 
kilkudziesięciu lat, jest coś szczególnie dramatycznego, 
coś, co może pobudzać wyobraźnię każdego pisarza. 
Ten, ze wszystkich najbardziej może filistersk i, 
.:mrówczy" (w sensie organizacji społecznej), pozba
wiony rewolucyjnego rom antyzmu i fantazji, zaroi ło-



wany w „schludności" i „porządku", lojalistyczny 
i karny naród, posiada od trzydziestu kilku lat na j
bardzie j awanturniczą h'istorię, przeżywa - w okre
sie życia jednego zaledwie pokolenia - najba rdzie j 
oszałamiające „wzloty" złowrogieJ potęg i i najbardziej 
karkołomne upadki, katastrofy. Pisałem kiedyś, przed 
wojną, o „oszalałym drobnomieszczaninie", który za
czyna „robić historie;" (mowa tam by°ia o psychologii 
faszyzmu) . Coś z tego jest w niemieckim spoieczeń

stwie epokl imperialistycznej. Są w losach tego na
rodu jakieś potężne („faustowskie ", chciałoby s ię po
wiedzieć) antynomie, jakieś tragiczne rozdarcie mię
dzy „Macht" i „Geist", rozdwojenie wewnętrzne, ja
kiego nie zna - a przyna jmniej ni zna w tak mon

strualnej skali - żaden inny naród cywilizowany. 

Ale to nie jedyny powód, dla którego problema
tyka niemiecka moż tak szczególnie intry gować· pisa
rzy innych narodowośc i. Niemcy są dużym narodem 
i mieszkają w centrum Europy. Zbyt czc;sto i zbyt 
dotkliwie wdzierają s ię (najdosłowniej) w życie innych, 
zwłaszcza sąsiadujących z nimi narodów. To aż nadto 
wystarcza, aby ich \Vewnętrzne sprawy budziły nasze 
najżywsze zainteresowanie i uwagę . Zbyt długo pa
trzyliśmy ze zgrozą na czyny Niemców w naszych kra
jach, abyśmy mogli nie zastanaw iać się - po naozemu, 

w naszych ka tegoriach myślenia i odczuwania - nad 
tych czynów wewnętrznym mechanizmem; abyśmy mo

gli nie zadawać sobie niepokojących' pytari; jak to się 
działo od strony ludzkieJ, jak t<.> było możliwe? J ak oni 

to godzili ze swoim zwykłym, ludzk1m życiem - t am, 
w swoim Reichu , w~ród swoich kobiet, rodziców, dzie

ci? Jak oni wyglądnją sami m iQdzy •;obą, kiedy ich 

nie widzą nasze oczy? 

Odpowiedź, że to cośmy w idzieli, było rezultatem 
określonego systemu ideologicznego, wychowawczego, 
związanego z określonym i siłami klasowymi, wyjaśnia 
wprawdzie rzecz zasadniczą . jest diagnozą i politycz
nego, praktycznego punktu widzenia haj wa~·niejszą. 

rozstrzygaj ą cą także o t erapii. 

Ale pisarz ,; zukać w inien innych jeszcze, subtelniej
szy h odpowiedzi, pcd uniformem ideolo.~icznym do
bierać się do człowieka, do działających w nim mo
tywów, do n ech'anizmu uczuciowo-myślowego, na k tó

rym grał „system". 

Jeżeli chodzi o człowieka niemieckiego epoki Hitle
ra to „dobieranie siQ" do niego jest oczywiście zacla
niem przede wszystkim pisarzy niemieckich. Myślę 

jednak , że i my. pisarze innych narodów, mamy prawo 
- a możE- i obowią ze;;: - drążyć tę m:::oczną a pasjo
nującą problematykę. I nie w ten sposób, albo nie tylko 
w ten sposób, jak to robiliśmy dotychczas, ukazuJąc 
w nasz •eh utworach postacie Niemców widziane tak, 
jak widzieliśmy ich mi(,dzy nami, w naszych !{rajach 
jednowymiarowe, płaskie jak plakat postacie funkcjo
n a l"ius;-y zbrodniczej pot ęgi, bezdusznych hitlerow
skich „robotów" przemocy i śmierci. „Niemcy są ludź
mi", taki był mój punkt wyj8cia, założenie, na którym 
zbudowałem moją sztukę, są społcczeńsl wem jak każde 
inne cywilizowane społecze1istwo, są ludźmi, k tórzy 
wskutek określonych przyczyn historycznych i poli
tycznyl'łl' dochodzili do kresów ludzkiej natury , a na
wet przekraczali jej mroczne granice. H istoryczny i po

lityczny właśnie musi być nasz pw;ląd na Niemców, 

nie „zoologiczny·', nie fa talistyczny. T:,'lko to pozwoli 

nam widzieć możliwości przemian - i możliwości te 

rozwijać przez współdz iałanie z istnieJąc~·mi d:ds w 

Niemczech siłami k onstruktywnymi, demokraty znyroi. 

Taki właśnie jest cel mo jej sztuki. Nie „rehabili

tu je" on a niczego, ani nie „demobilizuje", nie 0szczG

dza żadnej groźnej prawdy -· an i tamtej, minionej , 

okupacyjnej, ani dzisiejszej, akt.nalnc j. Chciałem jedy

nie ukazać, że jest w społeczeństwie niemieckim rów

nież prawda inna, budząca ot.uchę - prawda walcząca 

o naj większe. jak iego można życzyć Niemcom, roz

s trzyga jące zwycięstwo, zwycięstwo nad samym sobą . 

Tę pnwdG powinnismy znać , je j sila bowiem po
rr:naża i nasze siły. 



Praca n d sztuką trwała, z pr zerwami, od sierpnia 

1948 do lutego 1949. 

Prapremiera „Niemców" odbyła s iQ 22 października 

1949 r. w Krakowie, w Starym Teatrze. Reżyseria Bro
nisława Dąbrm.vskier.o - scenografia .r. Kosińskiego. 

W tydzień później, dnia 29 paźd z iernika. odbyły się 

trzy dalsze premiery : w \.Varszawie, w e Wrocławiu 

Berlinie. 

W ramach jubi!eC1sm Karola Adwentowicza cdbyło 
się w dniu 28 lutego 1950 r. w Pań stwowym Teatrze 
Polskim w Warszawie uroczyst e przeds tawienie „Niem
ców" w wykonaniu ze społu łódzkiego Teatru. Powszech
nego, z jubilatem w rol i Sonnenbruch a i Ireną Eichle

równą w roli Ruth'. 

W ciągu lat 1950-1953 wys1 wiano „Niemców" we 
wsz.ystkich pozost łych miastach „teatr,~J nych"' Polski, 
czyli na bli sl o dwudziestu scenacli. P onadto sztuka 
weszła do repertuaru licznych teatr6w niezawodowych. 

Zagraniczne wykonania „Niemców "" rozpoczqla uro
czysta premiera w berlińskim „Deutschcs Th'eater" 
(Kammerspiele;. kt6 ra jak j uż w spomniano. odbyła siQ 
29 października 1949. \V przekład z ie n iemieckim sztuka 
otrzymała t~·tuł „Die Sonnenbrucks". W czerwcu UJ50 

zes pół berlil'lski prze .~ dwa tygod n l l' \ · .rs tępowal z .. Son
nenbruckami" w Wiedniu na sce n ie tea tru .. Scala "". 

W latach lf„50--1952 s.duka przesz la przez scen:--· 
okclo · ciwudzief'tu t e:c-:t ró w Niem ieckie j Republiki D e

mokratycznej. We wrze~n iu 1 51 zespó ł teat r u drezdeń 

skiego na gości nnych występat:! 1 w Polsce zaprezento
wał swoje przedstm -i0nie „1' iemc:ów"" w Warszawie, 
Krakowie i Łodzi. 

2 lbtopada 1950 odby ła scę premiera „Niemców" 
w Paryżu. Sztuka s ~ła przez kilka miesięcy , po czym 
zespół wyjechał z nią w objazd po .F1ancji ora;,; ck> 
Brukseli. Równ ież w listopadzie 19j0 wystawił „Niem-

ców" Teatr Kameralny w Pradze, a w gr udniu tegoż 

roku :N'arodni Divadlo w Bratysławi , gdzie szt ukę 

reżyserował zaproszony z \Varszawy Janusz \Va rnecki. 
Prócz stołecznych, sztukę wystawiło również kilka 

innych teatrów czeskich i słowackich' . \V ciągu roku 
1951 wystawiają „Niemców" kole jno: w Rzymie, w So

f ii, w Londynie. 

Rok 1952 przynosi premierę „Niemcó'.v· · w Helsin- . 
k ach, oraz - pod koniec roku - wystawieme szt uk· 
przez japoński zespół teatralny „Hichi:;oka i" w Tokio . 

Vv r . 1950 niemiecka wytwórnia filmowa „Dei " 

wy produkowala filmową wersje; Niemców pt. „Sonnen
b ruchowie". Rol głó vne w filmi e k reowali · arty;i...i 

D e tsches Theater: E. von Winterstein i Ursula Burg, 
rolę Fanchette - artystka polska Aleksa 1d r a Ślą k a. 

Sztuka Kruczkowskiego została dotąd przetłuma
czona na następujące języ3ki obce: fra ncuski, rosy j,;ki, 

niemiecki, angielski, włoski, hi s zpań ~ki, japol'iski, cze 
ski, słowacki, węgiersk ·, bułga r . ki, fiński. Dru dem 
w całości w ydane zostały dotychcza przekłady : r.ie
mieck i, francuski, włoski. hiszpań ski, (w Meksyk u ) 

japoi1sk i. 

W roku 19j0 Leon Kruczkowski ot rzymał za „N iem
ców " nagrodę państwową I stopnia. 

W r. 1959 ankieta dwutyg. „Teatr'' wykazała , że 

„Ni mcy" są najlepszą polską s ztuką wspólcze ną 

o~tatniego piętnastolecia. 



LEON KRUCZKOWSKI 
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ADAM GRZYMAŁA-SIEDLECKI 

Wla.d11f)la.w Słoma. 

. .... Zanadto dobrym jest aktorem, by nie móc so
bie poradzić z w szelkim stylem i w szelkim smakiem 
autorskim, ale jak ryba w wod zie cz• je s ię dop iero 
w starym repertuarze, gdzie może grać dosadn ie, z przy
ciśnięciem ekspresji clo m uru. Kocha Słowack '.ego, F re 
drę, Blizińskiego . Jak u siebie w domu czuje się w kli
macie „Eugenii Grandet" bo to rzecz r ó v ieśna roman
tyzmowi, a jeżeli sobie furorę w „Spadkob iercy" za
pewnił, toteż po części dlatego, że sztuka , choć po 
pierw<;zej już wielkiej wojnie pisana, zachow u je cha
rakter jakby z czasów tuż po Bl izińsk im. Nie w akwa
fortach sztuki aktorskiej, nie w ołówkowym szkicu 
lubuje się zamaszysty talent t ego „gazdy" lecz w ole j
nych obrazach' dużego rozmiaru, w soczystej kolory
styce, w dosadnych plamach .. . . . 

. . . . . Z dużym sukcesem grał też w ,Horsztyi1sk im" 
rolę tytułową, a mógł w tej s:i:tuce gra ć i Hetmana. 
Słynął podobno jako Major w „F antazym", a w yobra
żam scbie, jakim być musiał Bosem w „Nadziei" . Jeżeli 
nie sięgną ł do wielkich kreac j i szekspirowskich, jak 
Otello czy Makbet, to z oczywistą dla scen szkodą. 

Grał natomiast Króla w Hamlecie i da l robot ę intere 
sującą, bo ten jego uzurpator a ni troc hę nie pr zypom i
nał utartego szablonu roli, a co ~'ażniej sze , świeżotić 

koncepcji przekonywała . .... 
. . . . Doskonałym jest narrator em . Ale doskonal szych 

na rratorów u nas nie brak, więc nie dlatego na
szego Wistowsk iego i Czepca w~·szczególniam, że świe
tnie opowiada, lecz d la tego, że opowiada na swój zu
pełnie odrębny sposób. Każdy gawędz iarz snujący 

historyjkę, w której on jest główną figurą, takim czy 

innym sposobem ośmiesza \VSzystkich innych, a siebie 
co nieco gloryfikuje. Stoma wręcz przec."iwnie w jego 

I Vłwl8siuw Stoma 



causeries najzabawiejszą figurą jest on sam, n'l swo
jej osobie skupia naj\vięcej dobrotliwej drwiny. Ten 
gatunek humoru , tak swoistą poetyczność komiki apli
kuje do odtwarzania uciesznych' postaci. Gdy gra 
Dzieridzierzyóskiego w „Rozbitkach", .Jenialkiewicza 
w „Wielkim człowieku do małych interesów", Szambe
lana w „.Jowialskim", Nieśmiałowskiego w „Klubie 
kawalerów'' - czuje się, że Stomie dobrze by było 

w towarzystwie tych poczciwców. Podśmiewa się z nich, 
ale ich nie osądza za ich głupotę, snobizmy, zarozumia
łości czy życiowe niedołęstwa. Wszystko im m;łosier
nie przebacza za to, że są tak komiczni. RozsmakO\vuje 
się w nich tak, jak znawcy wina delektują się dobrą 

marką i „szczęśliwym rok iem" chambertina czy chablis . 
.Jednakowo podatny do grania ról komicznych, jak 

i do postaci groźnych, brutalnych, nie mógł chybionej 
postaci stworzyć w Horodniczym z ,,Rewizora", gdzie 
oba te elementy - komizm i twardzizna charakteru -
zrastają się nierozdzielnie .... 

. ... .Jak Wojciech· Bogusławski , jak Bonawentura 

Kudlicz, wywodzi się z Wielkopolski. Rzet2lny Wielko

pohmin, podobnie jak ten jego wielki swojak Bogu

sławski, Stoma we krwi ma zmysł organizacyjny, który 

go pcha ł do gazdostwa i który go wyposażał w dar 

przełożeóstwa, przełożeóstwa nie z fałszywych apety

tów. Dlatego to powyżej ochrzciłem go określeniem 

„P adrone" . Rychło też bo za jego bardzo jeszcze mło

dych lat, widziało go si ę z berlem dyrektorskim w ręku. 

Na razie była lo (w Lublinie w 1912 roku) dyrektura 

mająca charakter pierwszej próby .... sytuacyjnej. 

Próba generalna, egzamin zdany summa cum laude. 

nastąpiły nieco późnkj. po wyterminowaniu wszystkich 

teatralnych sciencji . 

. . . . Był to co sit; zowie tęgi kierownik scen, które 

nie mogły sobie rościć pretensji do rywalizowania nie 

tylko z \Varszawą , ale i nawet z Krakowem. Doświad

czenia dyrektorskiego nabywał w Bydgoszczy (1927-

-1937i zastosował je w Poznaniu (1937-1939) i kilka 

la t po wojnie. Nie byłby Wielkopolaninem, gdyby dzia

łań swoich' ni2 oparł na trzetwych rachunkach; nie 

byłby Stomą, gdyby możliwości finansowych nie wy

kazywał dla możliwie maksymalnej klasy repertuaro

wej i aktorskiej. Na utrzymaniu będąc u wszelakich 

szt uk, „kasowych", dbał o to, by ilościowo nie przy

tłaczały dzieł wysokiego poziomu - „znał proporcję, 

mocium pa nie". Dużą poniosły teatry nasze stratę przez 

przedwczesnie zej8ci2 z pola dzia lar1 tego „nauczyciela 

sztuki dyrektorskiej" 

(Fragmenty z książki pt. „świat aktorski moich cza
sów" P. I. W. - 1957 r.) 



Pmłs twow~ ealr Populam s w Grudz iądzu 

„ 

Po 20 la.taeh 
(z prasy) 

Si erpień, 1959 r . 

. . . W klamrze dat 1939-1959 zamykają się 

najtragiczniejsze, najcięższe i najbardziej rów

nocześnie twórcz e doświadc~enia w dziejach 

naszego narodu. Spokój, z jakim możemy je 

dziś rozważać, nie splynąl na nas z nieba, nie 

jest nicz yim darem. Jest to trudny dorobek 

generacji Polaków, któr.zy przeszli rozpacz i go

rycz Vvrz eśnia, tru;a La zdobycz socjalistycznych 

si l pclskich ... 

Sirrpień , 1959 r . 

DOM INIK HORODYŃSKI 
(„Nowa Kultura") 

. . . Grupa zachodnia-niemieckich historyków 

oprncowala n 1 specjalne zlecenie senatów wyż

szych uczelni NRF tezy do nauczania d.ziejów 

stosunków niemiecko-polskich w okresie dru

gie j wojny świa t owej. Tezy te oficjalnie nie 

zostały opublikowane, stanowią wewnętrzną in

strukcję dla wykładowców. Być może, dzięki 

temu tdaśnie posiadają większy stopień szcze

rości. 

W cz ęści dotyczącej niemieckiej okupacji 

Polski mówi się tam dość obiektywnie o okru-



cieństwach dokonyw'.1.nych na ludności przez 

okupanta, przydzielając jednak rolę wykonaw

ców jedynie niedobrym SS-manom. W czę.ści 

wyja.foiajqce j przyc-yny u;ybuchu wojny nie 

mówi się już nau:et o SS-manach: to niedobry 

traktat wersalski sprawił, że nie m oina bylo 

nie wojować. Traktat zarzqdZil przeprowadze

nie na spornych ziemia ch plebiscytów, pl e

biscyty zostały przez Polaków sfałszowane 

Prusy Wschodnie zostnly odd-iel one k ryta-

rzem od Rzesz y, najlepsze gospodarczo tereny 

Sląska zagarnęła Pclska, rdzennie niem iecki 

Gdańsk odpadł. od Rzeszy, odenw no pr ti mo cą 

kawa 1ki poznańskiego, z naczna cz ęść ludności 

niemieckiej „u:idz ia la si ę zmuszo na·· opuś ::: ić 

swoją ojczyznę. „żadna st.rata t erytorialna nie 

została. przez Niem ców tak cięż ko odczu ta jak 

ta na rzec.z Polski" . „Spór o Gdańsk, o k orytarz 

i Górny Ślą:;k, skargi niemieckiej mniejszości 

w1rodowej u; Polsce ... uniemoźl iicily ułoż nie 

się pokojowych stosunków pom iędzy Niemcami 

a Polską". 

Jak na rocznicę - zupełnie ni źl e. 

(„Now a. Kultura") 

Wrzesień, 1959 r . 

. . . Połotva Polaków żyjących dziś w Polsce 

nie pamięta nawet - z powoclu zbyt młodego 

wieku - jaki t::> był ów dz ień 1 w;ze~·nia, 

piątek czy świątek, słoneczny czy deszczowy; 

a słowo „Hitler" czy „hitleryzm" jest dla nich 

pojęciem umownym, synonimem dawno minio

nych zbrodni i zbrodniarzy. Groźny, fas zystow

ski świat, który jak rak niczym nieuleczalny 

rozrastał się w Europie dwudziestolecia, zczezł 

to pohańbieniu i pogardzie: 

Powstal nou;y zupelnie świat, w którym dziś 

żyjemy, i powstały nowe pojęcia, którymi oce

niamy przeszłość i d edukuje·my przyszlość . . 

Listopad, 1959 r. 

EDMUND OSMAfiCZYK 
(„Przegląd Kulturalny") 

... Jak oświadczył r zecznik bońskiego mini

sterstwa spraw wojskowych, zachodnioniemiec

kie si ły zbrojne Liczq obecnie 235 tys. żołnierzy. 

Rzecznik powiedział, ze w kwietniu -przy

szłego roku na.stqpi rekrutacja do Bundeswehry 

następnego rocznik.a ... 

(„Trybuna Ludu") 



Akt III. Berta - Zofia Tarslw, Willi - Jerzy 
Koczsriski , Urzędnik poliq;jns - , Antoni 
Chęciriski , Urzędnik policsjnN - Stefan J;..q/w l, 
Ruth - J\faria Murawska, Prof es or Son.nen
bruch - Wład~slaw Stoma. 

Kierownik Techniczny : Maksymilian Ro h n 

Stolarnia: Teobald Orzechowski 

Malarnia: Józef Zamyślewski 

Pracownia Krawiecka - męska: Antoni Sołobodowski 

Pracownia Krawiecka - damska : Zofia Lewandowska 

P erukarnia: Stanisław Cichoń 

Maria Brzosko 

Hekw izyty: Zbigniew Szukaj 

Swi a tła : Tadeusz Sziming 

-, ra szyniści: Stefan Słonina 

Zygmunt Zieliński 

Eu geniusz Zakrzewski 

Rom an Otolski 



Dział Objazdu i Organizacji przyjmuje 

zamówienia na przedstc-.wienia zamknięte 

oraz bilety dla Szkół, Instytucj.i Za-

kładów Pracy. 
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