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Wolni Francuzi: 
18 czerwiec 1940 

Dowódcy od wielu lat stojący na czele armii 
francuskiej uhvorzyli rząd. 
Powołując 1się na klęskę naszych armii rząd ten 
wszczął rokowania z przeci'Wlnikiem w celu za
przestania walki. 
Niewątpliwie kra1j nasz został i nadal jest zalany 
zmechanizowanymi silami przeciwnika, lądowy
mi i powiet rznymi. 
W nieporównanie większym stopniu niż prze
waga liczebna przeciwnika zmusiły ·nas do od
wrotu niemieckie czołgi i samoloty, oriaz nie
miecka taktyka . To właśnie czołgi, samoloty 
i taktyka Niemców tak dalece zaskoczyła na
szych dowódców, że wtrąciły ich w sytuację, 
w której się dzisiaj znajdują. 
Ale czyż ostatnie słowo zostało już powiedziane? 
Czyż nie ma już żadnej nadziei? Czyż klęska jest 
ostateczna? 
Nie! 
Wierzajcie mi, albowiem wiem, co mówię. A mó
wię wam: dla Francji nic nie jest stracone. Za 
nią stoi rozlegle Imperium. Może połączyć się 
z Imperium Brytyjskim, które panuje na morzu 
i kontynuuje walkę. Może tak jak Anglia ko
rzystać z nieograniczonej pomocy ogromnego 
przemysłu Stanów Zjednoczonych. 
Ta wojna nie ogranicza się do nieszczęsnych te
rytoriów naszego ·kraju. Ta wojna nie została 
rozstrzyg;nięta bitwą o Francję. Ta wojna jest 
wojną światową. Mimo wszystkich błędów 
wszystkich zaniedbań, wszystkich cierpień do~ 
syć jest środków na świecie, aby pew:nego dnia 
zmiażdżyć naszych wrogów. Pokonani przez siły 
zmechanizowane, możemy w przyszłości odnieść 
zwycięstwo za pomocą jeszcze wi~kszych sil 
zmechanizowanych. Od tego zależeć będą losy 
świata. 

Ja, generar de Gaulle, znajdując się obecnie 
w Londynie, wzywam francuskich oficerów i 
żołnierzy, którzy przebywają, lub przybędą na 
terytorium brytyjskie z bronią, lub bez bro
ni, oraz inżynierów i robotników, specjalistów 
w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego, którzy 
znajdują się lub w przyszłości znajdą się na 
terytorium brytyjskim do nawiązania kontaktu 
ze mną. 
Cokolwiek się stainie, płomień francuskiego opo
ru nie pow inien zagasnąć i nie zagaśnie. 
Jutro tak jak dzisiaj będę przemawiał przez ra
dio londyńskie. 

(Apel generała de Gaulle) 

23 październik 1941 

Jest rzeczą zupełnie normalną i absolutnie słusz
ną, że Niemcy są zabijani przez Francuzów. 
Jeżeli Niemcy nie cheieli ginąć z naszych rąk, 
powinni byli pozostać u siebie w domu ... 
Z chwilą gdy nie zdołali ujarzmić świata, każ
dy z nich wie, że będzie albo trupem, albo 
jeńcem ... 

(general Charles de Gaulle na falach B.B.C.) 

... o 1ile w łonie Ruchu Oporu wytyczne walki 
były względnie jednolite, o tyle faktyczna wal
ka, przeciwnie prowadzona była przez pojedyń
cze grupy, Móre posiadały własnych kierowni
ków, działały samodz.ielnie i spierały się wza
jemnie o więcej niż skromne zapasy broni 
i pieniędzy. 
W strefie okupowanej, w warunkach bezpośred
niego niebezpieczeństwa, konkurencja ta nie 
istniała, natomiast rozproszenie ludzi i wysil-
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ków było tym barrdziej nieodzowne. Tu wróg 
był w bezpośrednim i groźnym sąsiedztwie, tu 
grasowało gestapo. Nie można było się poru
szać korespondować, wybierać miejsca pobytu 
bez 'surowej kontroli. Każdy podejrzany trafiał 
do więzienia, a potem był wywożony z Francj.i. 
Za akltywny opór bojowników czekały mem1-
losierne tortury i śmierć. W tych warunkach 
działalność organizacji konspiracyjnych była 
rozproszona do ostatnich granic. Jednocześ?ie 
obecność Niemców stwarzała atmosferę, ktora 
wprost pchała ludzi do wałki_ i ~o two_r~enia 
organizacji podziemnych. Totez dzialalnosc po: 
szczególnych organizacji Ruchu Oporu w _teJ 
strefie przybierała zacięty charakter WOJny 
i spisku. „Organizacja _cywilna i wojsko~a" za
łożon,fl przez pułkownika Touny, „Ludzie wy
zwolenia", której przywódcą był Ripoche, '.'Lu
dzie Oporu", sformowana przez Lecompte-Bollilet, 
„Wyzwolenie-Północ", . kt~rej twórcą. był Ca
railles i wreszcie dz1ałaJąca w Hamaud, we 
Fland~ii i w zagłębiu górniczym „Głos Północy'', 
kierowana przez Houcke'a, kategorycznie od
rzucały nadanie ruchowi jakiegokolwiek zabar
wienia politycznego, prowadziły tylko walkę 
zbrojną i działały niewielkimi, iZ-Olowanymi od 
siebie grupami podziemnymi... . . . . 
W strefie okupowanej komumsci stworzyli 
Front Narodowy" organizację o charakterze na 

~~skroś patriotycznym i orgll?izację „Wol~i 
Strzelcy i Partyzanci" (FTP), ktora ~dawall;l się 
być przeznaczona wyłącznie do walki przecnvko 
Niemcom. \V ten sposób wciągnęli wiele ele
mentów niekomunistycznych ... 

(general Charles de Gaulle) 

czerwiec 1944 

Jednym z ostatnich gości był gener~l de Gau!le; 
z którym doszło do pewnych meporozum1en 
w sprawach zwiąwnych ze ścisłym terminem 

ofensywy oraz z charakterem odezw do ludności 
francuskiej jakie miały być wydane natychmiast 
po '..\·ylądo~vaniu. General de Gaulle żądał, aby 
oba rządy sojusznicze w sposób jasny i osta
teczny uznały go jako osobę sprawującą rządy 
we Francji. Utrzymywał, że jedynie on ma pra
wo wydawania rozkazów ludności Frar.::ji w 
sprawie niezbędnej współpracy z wojskami 
aliantów. 
Prezydent Roosevelt stanowczo sprzeciwiał się 
tego rodzaju określonemu i konkretnemu uzna
niu generała de Gaulla„. Utrzymywał wobec te
go, że nasze proklamacje powinny ws~azywać 
na to iż jesteśmy w pełni gotowi wspolpraco
wać ~ każdą grupą Francuzów, która weźmi~ 
udział w dziele likwidacji wojsk niemieckich„. 
Próba opracowania planu, który by zadowolił 
de Gaulle'a, nie wykraczając przy tym poza 
granice ustalone przez nasze rządy, spadła głó~
nie na barki naszego dowództwa i przyczymła 
nam wiele kłopotów, zależało nam bowiem na 
poważnej pomocy ze strony . fran_cuskich p_o
wstańców. Wiadomo było, że 1est ich szczegol
nie dużo w Bretanii oraz w dolinach i górach 
południowo-wschodniej Francji. Otwarty kon
flikt z de Gaulle'm bardzo by nam zaszkodził 
i wywołałby jedynie wzajemne oskarżanie się 
i niepotrzebne straty w ludziach„. 
Zależało nam szczególn ie na tym, by de 

Gaulle wraz ze mną przemówił w dniu „D" 
przez radio do narodu francuskiego po to, aby 
ludność unikając powstań i niepotrzebnych 
ofiar vJ punktach o mniejszym znaczeniu, była 
gotowa do udzielenia nam pomocy wtedy, gdy 
zajdzie potrzeba. Staraliśmy si~ usilnie:. nie wy
kraczając poza ramy naszych mstrukcJI, pozys
kać de Gaulle'a, ale chociaż po rozpoczęciu kam
panii współpracował on z nami wydatnie, _to ji:ct
nak w danej chwili nie spelnil naszych ządan.„ 

(generał Dwight D. Eisenhower) 

Francuski Ruch Oporu 
(1940 -1944) 

Termin „ruch oporu" ukuli F,rancuzi. Po raz 
pierwszy użył go Charles de Gaulle w swoim 
znanym apelu radiowym nadanym przez roz
głośnię BBC 18 czerwca 1940 r. Apel ten był 
bezpośrednią reakcją na ugodowe wystąpienie 
marszałka Petaina, premiera nowo utworzonego 
gabinetu, ·kitóry rozpoczął swoją niesławną ka
dencję od zwrócenia się do Niemców z prośbą 
o zawieszenie broni, chociaż kampania nie by
ła jeszcze zakończona i mimo wyraźnej już 
przegranej istniały widoki na kontynuowanie 
wojny w oparciu o posiadłości zamorskie. Wbrew 
kapitulanckim zamierzeniom czynników oficjal
nych, de Gaulle wyraził wówczas głębokie prze
konanie, że „płomień francuskiego oporu nie 
powinien zagasnąć i nie zagaśnie". W ten spo
sób generał de Gaulle kreował siebie na przy
wódcę „Wolnych Francuzów" i wkrótce w tym 
charakterze został uznany również przez Wielką 
Brytanię. Słowa Generała okazały się prorocze 
choć nie zapobiegły one kapitulacji Francji na 
ciężkich, upokarzających ją warunkach. Linia 
demarkracyjna rozdzieliła kraj na dwie nie
równe strefy : północna (2/3 obszaru) znalazła 
się pod bezpośrednią okupacją Niemców, oraz 
południowa (1 /3 obszaru) zarządzana przez ma
rionetkowy rząd Petaina z siedzibą w Vichy, 
który rozciągał swoją władzę na Afrykę Pół
nocną i •inne kolonie. A jednak Flrancuzi z bie
giem czasu zarówno w czynie jak słowie zna
leźli się w czołówce europejskiego ruchu opo
ru. Rozwinęli oni szerokie i dobrze zorgc;nizo
wane podziemie, które z embrionalnego sta
nu w rn40 rorku rozrosło się w ciągu na
stępnych czterech lat w olbrzymią organiza
cję wydającą setki konspiracyjnych gazet roz
chodzących się w dwu milionach egzemplarzy, 
dysponującą prawie półmilionową masą bo
jown~ków zdolną do wystawienia w polu około 
ćwierci miliona żołnierzy typu partyzanckiego; 

organizację, która dala wyzwolonemu krajowi 
aparat administracnny. 
Francuski .ruch oporu bazował na wszystkich 
niemal klasach i warstwach społecznych. Na 
tej zasadzie w jego szeregach znaleźli się chłopi, 
rzemieśln'icy, drobni kupcy i zawodowi żołnie
rze, a także przeds,tawioiele arystokracji i bur
żuazji. Atoli najliczniej była reprezentowana 
klasa robotnJcza. To właśnie ona dostarczyła 
największej ilości szerego.wych bojowników pod
ziemia. Zdaniem też wielu, opór stawiali przede 
wszystkim prości ludzie, natomiast elita społecz
ności burżuazyjnej z reguły szla pod sztandar 
Vichy. W konspiracyjnym życiu ówczesnej Fran
cji nadal działały zasadnicze partie polityczne 
i organizacje związkowe Trzeciej Republiki. 
Główna jednak rola iprzy;padła Francuskiej Partii 
Komunistycznej, oraz pięciu innym partiom po
litycznym i dwu zrzeszeniom związkowym, a 
mianowicie: Alliance Democratique (Zjednocze
nie Demokratyczne), Federation Republicaine 
(Federacja Republikańska) , Parti Democrate 
Populaire (Demokratyczna Par>tia Ludowa), 
Parti Radical et Radical-Socaliste (Partia Ra
dykalna i Radykalno-Socjalistyczna), Partii So
cjalistycznej (SFIO) oraz Powszechnej Konfe
deracji Pracy (CGT) i Chrześcijańs·kim Związ
kom Zawodowym. 
Wszystkiie one powołały do życia swoje orga
nizacje para-militarne. 
Dziełem FPK był Front Narodowy skupiający 
organizacje i pojedyńczych ludzi pragnących 
bezpośredniej walki z okupantem i kolaboran
tami. Wyłonioną przez niego organizacją bojo
wą byli F•ranc-Tireurs et Partisans Francais -
FTPF (Wolni Strzelcy i Partyzanci Francuscy). 
Członkowie partii radykałów Herriota zapełnili 
szeregi Ceux de La Liberation („Ci od wyzwo
lenia") i Combat („Walka"). Z inspi<racji SFIO 
została utworzona organizacja Ceux de La Re-



sistance („Ci z Ruchu") i Liberation Sud 
(„Wyzwdlenie Płd"). Związ,kowcy w większości 
wchodzili do organizacji nazwanej Liberation 
Nord („Wyzwolenie Pin"). Nadto istniały inne, 
równie potęime organizacje, wyłonione jednak 
nie przez par:tie i zrzeszenia, lecz przez ludzi 
złączonych więzami społecznymi bądź też wspól
nością losów. Do nich należy zaliczyć Organi
sahon - Civile et MiMaire (Organizacja Cy
wilna i Wojskowa) powołaną przez byłych ofi
cerów wywiadu, wysokich urzędników pań
stwowych "i specjalis1tów technicznych. 
Również w armii Vichy 1zw. „Armii Zawie
szenia Broni" została założona sieć konspiracyj
na, która z ch;wLlą rozwiązania armii przei!: 
Niemców w listopadzie 1942 r. przybrała nazwę 
Organizacja Oporu Armii (ORA). 
Na wiosnę 1942 r. okupant rozpoczął masową 
wywóz'kę do Niemiec. Uchylający się chronią 
się w trudno dostępnych rejonach górsko-le
sistych. Tak powsta1ją oddziały „maquis" (za
rośla, krzaki). Obok narodowego ruchu oporu 
działały we Francji konspiracyjne ugrupowania 
międzynarodowe i ich organizacje bojowe. 
Lewica ipols'ka, będąc związana z F!l"ancuską 
Partią Komunlistyczną, wchodziła w skład Fron
tu Narodowego, a jej organizacje bojowe -
do FTPF. Natomiast ugrupowania prawicowe, 
jak Pol.ska Organizacja Walki o Niepodległość 
(POWN) i Polska Organizacja Wojskowa Klee
berga-Jaldicza podlegały emigracyjnemu rządo
wi polskiemu w Londynie, utrzymując kontakty 
z francuskim ·ruchem oporu na zasadzie współ
działania. 

Z polirtycznego punk.tu widzenia perspektywy 
ruchu opol'\u skłaniały się ostro w lewo. W nie
okupowanej (południowej) strefie, gdzie prawie 
wszyscy prawicowcy popierali w pierwszych la
tach Petaina, organizowanie podziemia pozostało 

niemal wyłącznie domeną lewicy. W północnej 
_zaś strefie, obecność Niemców wpłynęła na to, 
ze elementy prawicowe ulegając ogólnym na
strojom patriotycznym opowiedziały się prze
ciwko Petainowi. Strefa południowa terenowo 
i adminisrtracyjnie bardziej sprzyjała konspira
cji. Toteż w okresie przygotowań do powstania 
w 1943 r . strefa południowa zyskała przewagę 
nad krajową federacją podziemia, która ufor
mowała się w tym samym roku. W efekcie 
wzmocniła się dominacja lewego skrzydła we 
francuskim ruchu oporu. 
Siłą przewodnią w krajowym ruchu oporu była 
Francuska Partia Komunistyc:mia (FPK). Już 
w lipcu (10.VII.1940 r .), a więc w niecałe dwa 
tygodnie od wejścia w żyde zawieszęnia broni 
(25.Vl.1940 r.) zwróciła się, z apelem wzywają
cym Francuzów, do walki z .okupantem. Nieba
wem pod 'kierownictwem Partii przez kraj prze
toczyła się fa~a demonstracji, strajków i sabo
taży w fabrykach produkujących dla potrzeb 
okupanta. W rocznicę zakończenia I Wojnv 
Swiatowej, z inspiracji komunistów, doszło \V 
Paryżu do potężnej demonstracji studentów 
i młodzieży. W kwietniu - maju 1941 r. w de
partamentach Nord i Pas-de-Calais zastrajko
wało ponad 100 ·tys. górników. Mózgiem i du
szą strajku była FPK. Nie bacząc na terror 
i represje Komunistyczna Partia Francji zdo
łała natchnąć do walki i pokierować wysiłkiem 
zbrojnym szerokich rzesz ludu francuskiego. 
Patriotyczny ruch oporu znacznie zaktywizował 
się i nasilił zwłaszcza po napaści Niemiec hi
tlerowskich na ZSRR (22.VI.1941 r .). Heroiczna 
walka narodów radzieckich napawała wiarą 
w końcowe zwycięstwo i dodawała otuchy w 
walce o narodowe i społeczne wyzwolenie. FPK 
wydala ze swych szeregów wielu uznanych 
przez całe społeczeństwo bohaterów ruchu opo
ru. FPK poniosła też największe ofiary. W bo-



haterskiej, pelnej posw1ęcenia walce z okupan
tem zginęło 75 tys. jej członków. O ciężarze 
gaitun:k!owym FPK w życiu konspiracyjnym ów
czesnej Francji świadczy fakt, iż jej iprzedsta
wiciele zasiadali w najwyższych organach kie
rowniczych ruchu oporu i w FIKW.N. 
Poczynając od 1942 r . we francuskim ruchu 
oporu zachodzą procesy integracyjne. W strefie 
południowej ugrupowania nie wchodzące do 
FN jednoczą się w ramach Mouvements Unis 
de Resistance - MUR (Zjednoczone Ruchy 
Oporu). 
W ślad za tym następuje unifikacja oddziałów 
zbrojnych. Powstaje Armee Secrete - AS (Ar
mia Podziemna). Wszystkie wyżej wymienione 
ugrupowania uznaly powołany 3 czerwca 1943 r. 
w Algierze Fra•ncuski Komitet Wyzwolenia Na
rodowego (FKWN) na miejsce dotychczasowego 
Kom1tetu Narodowego „Walczącej Francji". 
Z ramienia FKWN sprawami ruchu oporu zaj
muje się Centralne Biuro Wywiadu i Akcji 
(BCRA). Niemal równolegle w kraju zostaje 
utworzony z nakazu gen. de Gaulle'a naczelny 
organ kierowniczy ruchu oporu, tzw. Comite 

National de la Resistance - CNR (Narodowa 
Rada Oporu). Na czele CNR sboi .najpierw 
Moulin, a po nim prof. G. Bidault. Terenowymi 
orgacriami CNR były departamentalne rady, a 
wojskowym organem wykonawczym na strefę 
północną Commission d'Action Mili-taire 
COMAC (Komisja Akcji Wojskowej). 
W roku 1944 pogłębia się proces integracyjny. 
Po przystąpieniu do MUR trzech organizacji 
w strefie pólnocnej powstaje Mouvement de 
Liberat ion Nationale - MLN (Ruch Wyzw ole-
nia Narodowego). W lutym 1944 r . istn iejące 1 dotąd trzy główne siły francuskiego ruchu opo-
ru: Wolnych Strzelców i Partyzantów Fran
cuskich (FTPF), Armii Podziemnej (AS), Orga- I 
nizacji Oporu Armii (ORiA) łączą się w szere
gach Forces Fran!;aises de !'Interieur - FF! 
(Francuskie Siły Krajowe). Połączenie jest sto
sunkowo luźne. Toteż oddziały FTPF zacho
wują swoją odrębność organizacyjną. 

Dowództwo FFI zost aje powierzone gen . K oeni
gowi, k tóry sprawuje ·je za pośredn ictwem swe
go przedstawicie.la we Francji, tzw. delegata 
wojskowego (gen. Chaban-Delmas ). Z taką oto, 
dość zawiłą strukturą organizacyjną i kierow
niczą wkraczał francu ski ruch .oporu w okres 
powstania narodowego. Zanim jednak to nastą
piło, przeszedł on cztery etapy swojej działal
ności. 

Etap pierwszy przypadający na lata 1940-1941 
charakteryzował się .powstawaniem konspira 
cyjnej prasy, zakładaniem siatek w ywiadow
czych, gromadzeniem b roni, organizacją i ułat
wianiem ucieczek jeńców z niewoli, oraz pierw
szymi demonstracjami J s tra jkami. Tworzyła się 
samorzutna hierarchia na zasadzie autorytet u 
osobistego. Brakowało należytej konspiracji, co 
ułatwiało niecną robotę zdrajcom i szpiclom. 
Mnożyły się przeto wsypy, n azywane w ówczes
nym języ;ku konspiracyjnym „aferami". 

Gdy Niemcy zaniechali inwazji Wysp Bry
ty;jskich i rozpętali wojnę przeciwko Związka-

w i Radzieckiemu, eksploatując podbite narody, 
ruch oporu zaczął stosować szernko sabotaż 
dywersję i akcje s trajkowe. Jednocześnie r osi; 
jego szeregi. · 
W .roku 1943, w przewidywaniu lądowania a lia n
tów n a kontynencie, ruch oporu przeszedł do 
przygotowań do p owstania zbr ojnego. Na tym 
etapie dochodzi już do bitew par.tyzanckich 
jakkolw iek należy pamiętać, iż brak jednolitej 
koncepcji walki w łonie kierown ictwa utrudnia! 
podjęcie akcji na szeroką skalę. Fron t Narodo
wy i należący doń FTPF kładli nacisk na bez
pośrednią wa·lkę z okupantem. Potępiali st ra
tegię „wyczekiwan ia" (z bronią u nogi). K ie
r ownictw o FTPF uważało, że codzienne bicie 
wroga, poza osłabieniem jego siły, spotęguje 
ducha oporu ludności. Należy też atakować po 
to, by n a wrogu zdobywać broń . 



Natomiast Armia Podziemna, Organizacja Opo
ru Armii i sztab w Londynie, a więc czynniki 
zwane potocznie „londyńskimi" wypowiadały 
się za gromadzeniem sił i ośrodków do general
nej rozprawy w momencie lądowania we Fran
cji wojsk sojuszniczych. Przedwczesne wystąpie
nie mogło jedynie - ich zdaniem - zwiększyć 
straty własne. 
Wraz z wysadzeniem na brzeg normandzki 
wojsk anglo-amerykańskich rozipocząl się ostat
ni, czwarty etap dziejów .ruchu oporu. Dokony
wano miiszczeń ważniejszych obiektów o zna
czeniu strategicznym, a pt.omień powstania 
ogarnął niemal całą Francję. Zostały wyzwolone 
całe połacie kraju, a drobne garnizony niemiec7 
kie zostały osaczone i likwidowane. Ludzie 
masowo napływają do oddziałów „maquis". 
Niemcy nie są jednak bezczynni. W Sabaudii 
i w Alpach śródziemnomorskich przechodzą do 
kontrofensywy. Atoli muszą angażować w bit-

wach z partyzantami cale dywizje. Ci zaś roz
proszeni w jednym miejscu, zbierają się w in
nym i znowu walczą . 
W strefie północnej oddziały FF! są prze
wodnikami wojsk sojuszniczych posuwających 
się do granic Niemiec. Par.tyzanci dostarczają 
im informacji, oczyszczają teren od nieprzyja
ciela, udzielają wydatnej pomocy w wyzwalaniu 
Bretanii. Wreszcie 19 sierpnia 1944 powstaje lud 
Paryża. Na apel Francuskiej Partii Komunis
tycznej opublikowany w nocy z 18/19.VIII)944 r. 
o brzasku rozpoczęło się powstanie paryskie. 
Powstańcy zmuszają gam:izon niemiecki do zam
knięcia się w koszarach. 24.VIII.1944 r. z chwilą 
nadejścia dywizji pancernej Leclerca stolica 
Francji jest wolna. 
W międzyczasie (15.VIII.) oddziały francusko
amerykańskie lądują w Prowansji. Dywizje nie
mieckie zaatakowane od czoła przez desant , 
a ze skrzydeł przez partyzantów są zmuszone 

ewakuować się z Francji. FFI natychmiast 
przegrupowują się i przechodzą do pościgu, aż 
do całkowitego wyparcia wroga. 
Wojna partyzancka jest zakończona. FFI przy
łączają się do armii francuskiej i podczas gdy 
jedna ich część oblega garnizony niemieckie 
na froncie atlantyckim, inna bierze udział już 
w szeregach I Armii Francuskiej w ciężkiej 
kampanii zimowej 1944/45. Oficerowie i żoł
nierze FFI przywdziewają mundury i stają się 
żołnierzami regularnej Armii Francuskiej. 

ppłk. dypl. mgr Witold Biegański 
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Zespół artystyczny 
NA SEZON 1963/64 

Dyrektor i Kierownik Artystyczny 
Janusz Warmiński 

Wicedyrektor 
Stanisław Terlecki 

Reżyserzy: 

Janusz Warmiński 
Jacek Woszczerowicz 

Kierownik Sekretariatu Literackiego 
Andrzej Hausbrandt 

Aktorzy: 
Krystyna Borowicz, Krystyna Bryl, 
Mirosława Dubrawska, Monika Dzie
nisiewicz, Jadwiga Jaraczowa, Anna 
Jaraczówna, Elżbieta Kępińska, Wan
da Koczewska, Danuta Mniewska, 
Ewa Radzikowska, Hanna Skarżan
ka, Aleksandra Sląska, Izabela Wil
czyńska, Bogusz Bilewski, Bronisław 
Dardziński, Jerzy Duszyński, Bohdan 
Ejmont, Andrzej Gawroński, Emil 
Karewicz, Jan Kociniak, Marian Ko
ciniak, Józef Kostecki, Wladyslaw 
Kowalski, Hugo Krzyski, Stanisław 
Kwaskowski, Stanisław Libner, Hen
ryk l..apiński, Jan Matyjaszkiewicz, 
Ludwik Pak, Marian Rułka, Stefan 
Śródka, Zdzisław Tobiasz, Roman 
Wilhelmi, Jacek Woszczerowicz. 

Inspicjenci: 
Regina Dąbrowska, 
Halina Staszewska 

Suflerzy: 
Wiesława Borkowska, 
Irena Kopczyńska 

Repertuar bieżący: 

Max Frisch. Reżyseria Janusz 
Warmiński. Dekoracje - Andrzej 
Sadowski. Kostiumy - Zofia Wier
chowicz. Muzyka - Tadeusz Baird. 

REQUIEM DLA ZAKONNICY 
William Faulkner. Adaptacja - Al
bert Camus. Reżyseria - Jerzy Mar
kuszewski. Dekoracje - And.rzej 
Strumillo. Kostiumy Jadwiga 
Grabowska. 

DEMONY 
John Whiting. Reżyseria - Andrzej 
Wajda. Dekoracje - Ewa Staro
wieyska i Andrzej Wajda. Kostiumy 
- Ewa Starowieyska. 

IN KARNO 
Kazimierz Brandys. Reżyseria 
Wanda Laskowska. Scenografia 
Andrzej Sadowski. Muzyka - Wlo
dzimierz Kotoński. 

DUŻE JASNE 
Jarosław Abramow i Andrzej Jarec
ki. Reżyseria - Jerzy Markuszewski. 
Scenografia - Wojciech Sieciński. 
Ilustracja muzyczna orkiestry 
Ochotniczych Straży Pożarnych . 

POD WŁASNYM DACHEM 
David Tum.er. Reżyseria - Zdzisław 
Tobiasz. Dekoracje - Andrzej Sa
dowski. 

. 
Przed następną premierą: 
Najbliższą premierą Teatru Ateneum , 

a zarazem prapremierą sztuki, będzie spek
takl „Nocnej opowieści" Krzysztofa Choiń
skiego. Młody autor zadebiutował na sce
nio naszego Teatru w 1962 r. sztuką „Kru
cjata" ('nagrodzoną na I Konkursie Debiutu 
Dramaturgicznego w 1961 r.). 

A oto jedna ze scen nowej sztuki Choiń
skiego: 
CHUDY Dobry wieczór. (idzie naprzód, 

jakby Kier.owcy przed nim nie było ; 
ten cofa się) Zdaje się, że tym razem 
lepiej trafiłiśmy. 

INSPEKTOR (niepewnie) Dobry wieczór. 
(za Chudym wchodzi Zezowaty i siada 
bokiem na stoliku ; Cwaniak idzie od 
•razu w głąb schroniska, prawie do ram
py) 

CHUDY Czy któryś z was zna się na me-
chanice? 

KIEROWCA (stara się go ·wyminąć) Ja. 
CHUDY Potrzebujemy pomocy. 
KIEROWCA Panie, przestań pan zawra-

cać głowę. My tu mamy kogoś, komu 
bardziej ta pomoc potrzebna. 

ZEZOWATY Musimy być daleko stąd 
jeszcze przed świtem , a nie możemy 
dać sobie rady z maszyną. 
(Marek ukazuje się w drzwiach po pra
wej) 

KIEROWCA Coś pan z byka spadł! Wy
bieracie się samochodem i nie umiecie 
naprawić„ . (nagle zatrzymuje się) Gdzie 
stoi wasz wóz? (wszyscy obecni znieru
chomieli na moment) 

CHUDY (obojętnie, nie patrząc lTla nikogo) 
Niedaleko. Not far. 

KIEROWCA I zostawiliście go bez opie-
1ki? A jaik ukradną? 

CWANIAK Jeszcze się nie znalazł taki, 
co by nas •~iwnąl. Choćby nie wiem jak 
chciał. Zapamiętaj to sobie. 

KIEROWCA Ty, świlTlie z tobą paslem? 
ZEZOWATY Może nie, ale my ci potrafi

my odebrać mo:ilHwość pasania czego
~olwiek na przyszłość. 

INSPEKTOR To panów samochód stoi 
przy mostku? 

CHUDY A jeżeli tak? So what ? 
INSPEKTOR Wtedy panowie t u.„ (coraz 

bardziej zdenerwowany) tu z nami zo
staną. Oskarżam panów o spowodowa
lTlie wypadku, o pozostawienie ofiary bez 
pomocy i o usunięcie numeru z ma
szyny„. 

KIEROWNICZKA Oni tu byli przed 
chwilą. 

STARSZY PAN Proszę pana, tak nie moż
na. oskarża pan nieznajomych ludzi, 
nie mając nawet pewności co do tego, 
czy samochód, o którym pan mówi.„ 

CWANIAK O, o, o. Trzeba słuchać, co 
mówi S<tarszy pan. Słyszałeś, Karnl? 

ZEZOWATY Słyszałem. 
CWANIAK Dobrze gada, lTlie? 
CHUDY Yes. 
ZEZOWATY Dzisiaj już nie ma t akich 
rozsądnych ludzi. Co za czasy! 

INSPEKTOR Panowie, proszę przestać 
:kpić! Ja żądam.„ 

CWANIAK On czegoś żąda. 
CHUDY iNie wiesz przypadkiem czego? 
ew ANI AK Nie, a ty? 
CHUDY Skąd! (stoi chwilę u stóp scho

dmv, potem wchodzi na górę. Zezowaty 
podchodzi do drzwi po .prawej , odsuwa 
Marka i zagląda; potem wraca spo
kojnie na miejsce). 

CWANIAK Co za facet , słowo daję! Mó
wi, że żąda, ;tylko nie powie, czego. 

INSPEKTOR (zduszonym głosem) Wy nie 
wiecie, z kim macie do czynienia! 

CWANI AK (1podchodzi wo}no, przytyka 
twarz do twarzy Inspektora) Ani ty. 



WSTAPDO 

•• . P,agnoen gafoć ~ 
codz1enn1e w swoim domu ulu- • 
b1onych artystów ~ 

Pragniesz uczestniczyć ~ 
w wydarzeniach dnia 

Pragniesz pogłębi0ić 
wiedze o świecie i ludziach 

ODBIORNIKI RADIOWE I TELEWIZYJNE. RADIOLE 
I MAGNETOFONY, ADAPTERY I PŁYTY 
SALONY RADIOTECHNICZNE Z U R· T 
W KTÓltYCH RÓWNIEŻ NABĘDZIESZ BATERIE, 
LAMPY t INNE CZĘŚCI ZAMIENNE. 

GWARANTUJEMY 

a.dowolenie z dokonanego 
zakupu 

przejmą i fachową obsługę 

zeczową inf orIJJację 
o towarze 

rafny wybór stosownie do 
Twoich IJJożliwości 

zapamiętaj adres najbliż
szego punktu handlowego 

ZURT w Warszawie 

ŚRÓDMIESCIE 

ŚRÓDMIESCIE 

MURANÓW 

PRAGA 11 
lOLIBÓRZ 
MOKOTÓW 
OCHOTA 
GROCHÓW 
CZERNIAKÓW 

Marnałkowska 7 4 
Marszałkowska 140 
Al. Jerozolimskie "42 
Hibnera 1 
Nowy Swiał 68 

Swierc ze wskiego 129 
Nowotki 29 

Stolingradzka 22 
I( asprowicza 81 

li.I . Niepodległosc i 92 
Grójecka 18 

Grenadierów 34 

Czerniakowska 127 
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FILATELISTYKA TO KULTUttALNA ROZRYWKA MILIONÓW LUDZI 

nosze sklepy 

w W o r s z o w i e: 

NOWOGRODZKA 45 
RYNEK STAREGO MIASTA 14 
~WIETOKRZYSKA 14 
HOŻA 54 
BAGATELA 10 
GRÓJECKA 53/57 
TARGOWA 58 
NOWOWIEJSKA 5 
PUŁAWSKA 108 
BRACKA 25 CCDD> 

CENTRALA PANSTWOWE 
PRZEDSIĘBIORSTWO FrLATELISTYCZNE 
.RUCH" - WARSZAWA. BARBARY 4 


