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( ... )W swoim czasie, w latach 1948-50, sztuka „Odwe
ty" przesz/a przez wiele scen polskich (i sporo zagra
nicznych) wywolujqc na ogól dość duże wrażenie na 
u:idownicrch. No tak, ale byl11 to lata bardzo jeszcze 
bliskie, przedstawionym w sztuce zdarzeniom i kon
fliktom, co dla zamteresowania publiczności moglo 
i chyba musialo mieć wtedy zrozumiale znaczenie. 
Jak to zaintere owanie może wyglądać dzisiaj, 
w przeszło 13 lat po prapremierze „Odwetów" w war
szawskim Teatrze Polskim, w 15 lat po wypadkach 
będąrych tematem tej sztuki? Jak dzisiaj, w dniach 
20-Lecia powstania PPR., ,.zagrają" zwlaszcza jej 
treści polityczne, związane z okresem walki o ugrun
towanie wladzy ludou:ej w Polsce pod kierownictwem 
wlaśnie ówczesnej naszej Partii? 

Jasne, że takie pytanie postawi/a sobie przede wszy
stkim Dyrekcja TPatrn (.„) Lecz chyba jeszcze mocniej 
stanęło ono przed autorem sztuki. Zwlaszcza, że 

w kortsekicencji zgod y na wystawienie „Odwetów" 
w sezonie 1961/2 musialo się wylonić drugie, wlaśrtie 
dla autom na1bardziej istotne pytanie: jak się usto
sur.koicać dzisiaj do tekstu tej sztuki ustalonego 
w roku 19.JB, w różnej pod wielu. względami sytua
cji politycrnej oraz przy innych niż dzisiejsze moż
liu:o.~ciach warsztatu dramaturgicznego a u tora, któ
ry u·laściwe doświadczenia w tej dziedzinie :doby! 
dop•ero w latach nastf;pnych? 

W re?•iltacie moich rozważań doszedlem do na
stępującego wn10 ku: „Odwety·• nie są już sztuką 

calkowicie „w.~p~!czesnq" w tym znaczeniu, w jakim 
niq byly w roku 1948, ale me są też jes::.cze sztukq 
„llisturycznq" w tym sensie, f:e jej temat należy do 
zamkniętego wyraźnie okresu przeszlości, Dla wiel 1 

ludzi w Polsce uczuciowe związki z wydarzenia
mi tamteqo czasu mogą być do dziś dnia jeszcze bar
cho żywe. Z druqiej .iednak strony w 15-/eciu, jakie 
już 11p/ynęlo od roku. 1946, dokonalo się tyle glębo

k1clt i 1.ieodwracalnych znuan w naszym życiu 

i w na~zym myślenllL, że możemy z dużym poczuciem 
rzeczywistofri móu·ić ju.ż o osiągnięciu perspektywy, 
niezbędnej dla obiektywnego sqdu o tamtym okresie. 
A zatem, dla widza teatralnego „anno 1962" względ-
11a hi:>toryczno.~ć tematu „Odwetów" będzie mo:!:e za
prait·iona - 11owieclzwlbym - uczuciową potrzebq 
11rawdzenia .~ameno siebie, wlasnej dzisiejszej re

akcji na to, czym byli.foty w czasie, kiedy rozgrywa 
ię akcja mojej sztuki. 
Wydaje mi się, ::e stworzenie teatralnych możli

IL"O.~ci takil!flO „sprawdzenia samego siebie", mniej lub 
więcej g1ębokich zmian w naszym myśleniu, może 

być dostatecznym 11zasadnieniem wystawienia „Od-
1cetó1t·" w 20 rocznicę powstania PPR. 

Ner dr11g1c pytanie: o stosunek do tekstu sztuki, 
odpowiedź nie mogla u:e mn1e budzić tt·qtpliwości. 

Z obu wspomnianych już względów politycznych i ar
tystycznych, naleźalo dokonać krytycznej rewizji tek-



stu, ustalonegu t r. 1948 t w pewnym .~topniu opra
cotcać ten tek t na 1wwo. 

Z tego punktu 1 1tl?en a sprawą w „Odwetach" za
sadniczą jest .zczegól11c i>otviqzant dwóch lVqtków: 
politycznego · rodzinno-osobistego. Sarno u sobie ta
kie 11owiqzanie byu·a rzcczq c:z:ęstq i ,normalną• 

w utworze literark111, r tum Jednak wypadk•1 cltu
d.z;i o pew11ą d•astv z o ć wątki, rod-innego i takie 
wprowadzenie go Il' polityczną materię 11zti1ki. ż• 
w o "czuciu widu w1dzow i krytyków ko tfltkt ide
owy „Od1L·etów" uległ zmqceni11 cz11 nattet .~krzyuienitt. 

Wy::nam szczer"e, 1ź czę ś i o u o zyad:.am .tię 

z tym zarzutem. \Vyjątkou:o "ć ~vt11acji o. obistej, ja
ka - • te rez11ltarie zdarze1i oclle1Jlej vrzes- ości -
fatniCJe 171i d! I !llÓ11111JlnL pusta 'an j ~;:t11kf. r;;;eCZll• 
u·i.~cic 1tadajc ,ęlt'O se plr:trto politycznemu m"ędzy 

nimi konfliktou·i, kt "ni przecież nic ma v1 sobie, j -
śli chodzi o tamte cza 11. nic w•1;qtkou ego. Możnab11 
wprawd::ie na to o· powiedzieć, te tnkie wypadki 
::darzajq się 1C życm. To prawda, ale skqdinqcl 11 le
my, że ,,życiou:a·• przypadkowo ć ·e b!JI ·a na oo<il 
dobr!lm uzasadnieniem pr-ypadknwości w sztuce, ktu
ra wymag raczej - zw!aszc;;a je li chodzi o drama
t irgi, - solidllej kon. trukcji zdarzcri., niezaclm lanie 
lovirznej ich motytracji. Tal· rllyba jest rówr1 cż 
u• u·ypadku „Orlil'~tóu •·. 

Z rlrugiej jcdMkże struny nieraz sp t11kolt>m . tę ze 
zdamem, ::e znum'en11u dln tej sztuki drastuc~nv splot 
konfliktu po!itl/c:wevo z trqtki n rodzim10 - 11sobl
st!Jm 1wdaje cal j rau;le roznry11:a}arcj się mięclzy 

ulóu ny 1 i postacia • i p u·nq luclzkq orz11stoU. wa· nc1 
cl/a dra n atyczr.e' o !t 1ra .u tej sprawy, Soc z sto§ć, 

temperaturę, 11ap· cie ucz 1ciou;e. Po~a tym w11daj 
r.1i się - o c-yni pi al m j, · kiedy: ;:. oknz1i prapre
mierz1 .Ocl11·ct1iw" - "'e u;lat1de w hurztiwycl• okre
sach hfa c>rif osobiste lo:-u I 11dzki barci-O często su
plajq się u .• n1bardziej nieocz ki1rnne 11.1ę"''Y 1 a.foie 
:;:: konflik ami or1 lnym·, p leczrw- ohtv z1111mi 
o w"ele czi;ś icJ. uiż 10 okresach u tabilizou:ane?O ~11· 
cia. 'tqd s"'c;; 6h1a d ama'11czriosć losow jeduo tki 
w okresac" rcu:ol11c1 )n 1c 1, z któr 1rh tak tt iele cz r
pa' :::awsze lit rat 1ra, zar i101 o v pro.z!' 3ak w clra
rrtacie. 

W 1011nik11 lyrlt rozu-a..:m1 J>O. tannwi! •m, mimo 
wszystko, zachować ada! w „Odwetach'" to. co kt • 
dyś ~tanou ilo JJ0!1 6d kry ycZflyc11 .;.a trzeźeti tzn 
utrzymać wątek rodzi ino-osob1 ty bez :zu nd11lczyl'IL 
~mian. Uznalem 11a1<•11 in t za c low 1i·qtek t n 
w pewnym stopniu udyskretnić prze pcumc mocl! f -
kacje tekstou·e, poz1oalajqce zarazem czy.~dej i ja
śniej sprecyzon·a • konflikt p litycz1111. 

Jeśli d dać do eno ycreg zmian, skrótów i 1in1>rn
wek nat try lttcrac ·o-dra111at11rgicznej, mo powie
dzieć, że Teatr otrzyma! do realizacji „Odu·et ' 
w pe1cnym sto miu ,nowe", w redakcf uwzqlędnia

jqcej, w pi! on('j pr ... najn niej micr- , zarówno clo
tychczasowe o ądv tej sztuki jak i moje wlasue do
świadcz ta se n„ 1 sarsk e Za , ;ak1 minęh1 od jej 
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20 LAT NASZEJ PARTII 
linęlo 20 lot o:I cz.n u, kiedy na początku 1042 ro

ku roze zła się po Warszawie wieść że powstała no
w 1 artia polityczna, której pro ram róż.ni il;' za ·ad
ni o od założeń i stanowi ka działających dotąd 

w podticmiu nielegalnych polskich organizacji. .1 16-
wiono, że zalo.;yli ją polscy komuniści. ale wiado
n o b Jo, że jej program różni :;ię pod wieloma w·zglę
d mi od pro ramu d wn,..j KPP. 

Cza był bardzo trudny. Wojska Hitlera wd· rly się 
gł boko nn tereny Związku RndziC'ckiego. waU·i to
l'Z. ły ię na przedpoluch l\loskwy, 1 iebezpieczeilstwo 
bardzo po \'UŻ groziło oblężonemu Lenin~radowf. 

\ tu w Pol ce pow tala partia, która zakładała jako 
pewnik zwycię two .\rmii Radzieckiej i przewidy
wała, ie wyz.wolenie Pol ki przyjdzie ze W chodu. 

N1kt nie wątpił w Polsce nawel w najtrudniejszych 
chwilncl , że Hitler prze ra wojnt:. Co dziwniej ze 
j dnnk, coraz więcej ludzi przekonywały argumenty 
Pol kfC'j Partii Robotniczej. że po~ona r.o I zlamie ar
mln Kraju Rad. Zaś po zwycięstwie pod Stalingradem 
fakty potwierdzająl'e j j twierdzenia zdobywały jej 
prog-ramowi coraz pow<zechniejsz - rozgło _ I jeśli 

nawet tylko cz -~ spoleczeń. twa polskiego z tą młodą 
p rtlą ympat ·zowała, o jednak pow zechnic o niej 
w \Il rsza rie mówiono, coraz też częściej przyzna
wano racj 'ej przewidywaniom .Jedni mfiwili o niej 
z vmpatią i uznaniem, inni 7 lękiem, niektórzy z nie
nawiścią. Oj poc7i;t'.u swe o 1 tnienia l>y'n ·c nak 
na u tach poi kieg ołecz.e1i. wa. 

Pol ka Parli 1 Robotnicza umrnia wv •iq nąć wnio ki 
z 1 kcji, j ki j udziellln po1s'·iej kia ie robotniczej 
i p l~k1e1ni1 n ro I wi hi toria. Prn m:la nawiązać do 
n • ' z eh do wla czcń Komun i . ycznej Partii Pol
ki ... Int 1033 I 1 36, kl d takty\<:a je olite"o iron-
1 i w .p •lnej wan i pr7.. ciw fa zyzmowi i wojnic 
o walała rddzinlvwac komuni·;tom na szerokie ma
v robolnik'w, tlllop tw i po·•ępowej inteligencji, 

skupi>Jt wo ·61 partii ma y, symm1lyzującc 7. jej linią 

po I n i udzielające jej we 'O poparcia nie wie
dz.1c na •et nieraz, 7.c popierają pro~ram i postulaty 
komunistfiw. PraP"nęła uniknąt sekciar kich bl~dc'nv 

!'PP, które izolowały t partię przez pewien czas od 
mas. 

Trzon m pro"ramu Polskiej Partii Tiobo nicrej sta
ło i bojowe we wanie do walki o wyzwolenie nn
rodow Pol~ki ,·Ie było to zre ztą tylko ha!iło. Wkr t
t pojawiły ii; w la eh kielecczyzny i Jubel zez 'Z!'\Y 

w rri chow kim, warsz· w~kim. krakowskim i na 
Po hnlu oddziały partyzanckie Gwardii Lu Jow j, 
nrzcksztalconC' później w t\nnię L~dową. Zaczęły wy
ł tywat • po' I trze ni mie kle pociągi, wioząc n 
w chodnJ front amunicję, broń, z opatrzenie i żol

Pierzy, zaostrzyła i walka zbrojnn W nl<'l<'galnej 
pn i PI R n piętno van. zo taln t t ·ka stania 
„z bronią u n 1" zaleca"la przez lond ·ń ki kie
ro n ctwo rmi · rnJ ·ej. ano\ ·Isk o Pni ki j Par
tii Robotnicz j zdobywało oble coraz więcej ympn-



tii wśród .!'poleczeń twa, a nawet wśród żołnierzy 
Armii Krajowej, którzy zaczęli doma •a· . ię od swe
go dowództwa aktywniej zych wy. ląpień z bronią 

w ręku, a nie u nogi. 
Do świadomości robotników dotarły też wkrótce 

postulaty programu społecznego PPR: żądanie reform 
społecznych i sprawiedliwa· ci po wyzwoleniu, żąda
nie naprawienia kr.lywd, jakich doznali robotnicy 
pod rządami sanacji. Coraz więcej ludzi rozumiało 

w Polsce, że nie ma powrotu do starych !orm ustro
jowych i spolecmych, a wojna musi powodować tak
że zasadnicze zmiany w strukturze społecznej kraju . 
Umiała też Polska Partia Robotnicza tra!ić do chło

pów, nie powtórzyła błędów KPP w sprawie rolnej. 
Pn:~ rzekla chłopom ziemię, przyrzekała przeprowa
c:!ze ie reformy rolnej bez odszkodowania. znalazła 

sojuszników wśród lewicy chłopskich stronnictw, 
wśród działaczy politycznych ruchu ludowego i wśród 
żolni~rzy i oficerów Batalionów Chłopskich. Powoli 
krystalizuje się wokl ł PolskieJ Partii Robotniczej 
poważn/ o~rodek polityc •ny, grawitują w jej stronę 

inne partie: lewica PPS, Stronnictwo Demokratycz
ne, Stronnictwo Ludowe. Delegatura rządu londyi1-
skiego traci wpływy wśród mac: ludowych, zaczyna 
flirtować ze skrajną prawicą, coraz częściej dochodzi 
do taktycznego porozumienia między oddziałami AK 
i NSZ. Na horyzoncie jawi ię przecież teraz wspól
ny wróg: rosnące siły polskiej lewicy, które grożą re
wolucją , Tym hardziej, że !'prawdzać zaczyna się 

przewidywanie PPR: Armia Radliecka odnosi swoje 
wielkie zwycięstwa nad Niemcami i zbliża się coraz 
szybciej do granic Rzeczypospolitej. Rosną wpływy 

Związku Walki l\Dodych, mlodzieżowej organizacji 
PP , hegemonia w walce o wolność Polski przechyla 
się powoli w . tronę sił rewolucyjnych. 

W roku 11144 i 1945 wychodzi Pol~ka Partia Rohot
nicza z podziemia . :\fa za sobą zaledwie 3 lata i.;-tnie
nia. A oto tają przed nią znowu olbrzymie zadania 
państwowC>. polityczne. bojowe. Jest przecież teraz 
he Emonem nie tylko w walce z niedobitkami hitle
rows: iego państwa, lecz także w gi antycznej pracy 
nad budową pod taw nowego, ludowe o państwa 

Wprost nie chce ~ię dziś wierzyć, j ~ gig:int ·c:me by
ły prace, k1órych partia podjęła się podówczas, i jak 
nikle były w stosunku rio zadań jej sily. Przypomnij
my te prace w telegraficznym choćby skrócie: budo
wa zupełnie nowego aparatu pailStwowego i organi
zacja Wojska Polskiego. które toczyło jeszcze ciężkie 
boje na froncie: uruchomienie życia gospodarczego, 
całkowicie zdezorganizowanego przez okupanta i sa
botowanego przez znaczną część prywatnych właści
cidi przed iębior tw; zaopatrzenie miast w żywność; 

zaraz potem nacjo!lalizacja przemyslu ciężkiego i re
forma rolna: zasiedlenie Ziem Zachodnich opuszczo
n ·eh przez Niemców; rewolucja oświatowa i kultural
na. uruchomienie dziesiątków teatrów, uniwersytetów 
i wyższvch uczelni, tysięcy szkół. I to wszystko, 
a także wiele innych· praw. trzeba było załatwić, 

uruchomić, rozstrz-. gną(· mając do dy pozycji bardzo 
nieliczną kadrę starych komuni tów, trochę więcej 

działaczy P?R z czasów okupacji, ludzi zaufanych, 

Premiera w s t yczniu 1962 r. 
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sztuka w 3 aktach 

OSOBY: 

STEFAN JAGM!N d~Jr. Rimna1.jum 
OKULTCZ, bplJ.J pułkownik 
ABl~A. j RO żona 

MAnLDA, 
JULEK ich dzieci 

LEMA!\SKI 
LEMA 'SKA ich krewni 

llRBA l.\K 
TERESA, służąca Okuliczow 
„RO~tAN" 

Marcin Godzisz 
Bohdan A. Janiszewski 
Zofia Mirska 
Krystyna Bigclmajer 
Zygmunt Tadeusiak 
Jerzy Kownas 
Ada Za., adzianka 
Wla.dyslaw Blicliewicz 
Maria Kalinowska 
Eustachy Kojallowicz 

Al cja toczy się w jednym z mniejszych mia t wo
jewódzkich Polski, wiosną 1946 r. 
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którzy rzadko bar'lzo dysponowali potrzebnymi kwa
lifikacjami i nie mieli prawi~ żadnego doświadczenia 
administracyjneg"o, lub też mając do dyspozycji pew
ną ilość ludzi kwalifikowanych, do których często 

nie miano zaufania. 
W dodatku la gigantyczna praca nie odbywała się 

wcale w warunkach iciylli, wśród okrzyków zachęty 
i entuzjamrn. Trudno bylo początkowo znacznej częś
ci, obalamuconego długoletnią propagandą polskiej 
huri;ua ·ji, !>polec:zci1stwa, zrozumieć polskich komu
ni stów, trudno jej było im uwierzyć, zaufać. Trzeba 
b ·Io ciertJliwie i W) trwale wnystko wyjaśniać, prze
konywać, trzeba bylo prowadzić ożywioną dzialalno<ć 
polityczną . I to pod nieustannym obstrzałem wroga 
zewnętrznego i W<'wnętrznego. Skończyła się wojna 
z III Rzeszą, ale gra. owały na Ziemiach Zachodnich 
hillcrowskie odpryski Wehrwollu, a w centrum kra 
ju bandy WIN-n, NSZ, UPA i różnych innych fa«zy
stow kich i nawpół faszystowskich nielegalnych or
ganizacji. Ginęli działacze PPR, żołnierze fron
tu rewolucji, ginęło ich teraz wcale nie mniej niż 

w czasie wojny. A w podziemiu cementowała się mie
dzynarodówka faszystów polskich, ukraińskich i nie
mieckich. 

\V takich warunkach zebrał się I Zjazd Polskiej 
Partii Robotniczej. Przybyli w grudniu 1945 do War
~-a •·.: towarzy~ze z całego kraju. Trudno opisać 

wzruszenie i entuzjazm, jaki towarzyszył obradom 
Zjazdu. Oto spotykali i~ po latach starzy przyjacie
le. padał.i :oobie w rnmiona ludzie. którzy niejedno 
razem przc7.yli w celach i kazamatach sanacyjnych 
•.vi"?.il'ń, na polac i bitwy Hiszpanii. pod Stalingra
dem i w lasach ojczyste~o kraju. Spotykali się par
tyzanci i ideolodzy. robotnicy i pisarze, chłopi i mi
nistrowie Pierwszy rnz spotykali się w wolnym kra
ju nn ZjPżdzie swojej ukochanej partii, która prze
prowadziłn tcr:tz po raz pierwszy bilans swej pracy 
i wytyc7.ala d:tl zą drogę w przys"?:lość. Partii, która 
poniosła 'tra szli we ofiary. ale zwyciężyła. 

I znowu zacz<;'ly . ię dni żmudnej i trudnej pracy. 
Dni wysil ku gospodarczego i polit vc:mego, lecz tak
ŻC' wciąż je ·zcze walki z bro '1 ią w ręku . Ruszały no
we fabryki i s tare kopalnie, pługi orały ziemię, ale 
jednocześnie działacze partii nie rozstaw<ili się z bro
nią. Smierć groziła im zza węgła. Pod Baligrodem 
ginie od kuli ukraińskiego faszysty generał Swier
czewski, jeden z niezłomnych bohaterów Partii, ko
munista polski niezwyciężony w bojach nad Ebro 
i Guadalajarą, nad Odrą i ysą którego śmierć do-
ięgła na w chodnich rubieżach Rzeczypospolitej, już 

w czas ie pokoju . Giną sekretarze komitetów gmin
nych i gromad7.kich, działacze, agitatorzy i szeregowi 
członkowie partii. A przecież wszystko to na nic. 
Partia. idzie naprzód . Wygrywa referendum i wy
bory, pokonuje zwycięsko trudności ~ospodarcze, re
alizuje trzyletni plan sytości. 

I doprowadza do jeszcze jednego wielkiego zwy
cięstwa. W roku 1948 likwiduje trwający o::! wielu 
dziesięciol<'d rozłam w szeregach poi kiej klasy ro
botniczej. IT Zjazd PPR podejmuje uchwalę o zjed
noczeniu z Polską Partią Socjalistyczną. Powstaje 

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, która przej
muje najlepsze tradycje PPR i PPS, kontynuując hi
storyczny dorobek polskich komunistów i lewicy so
cja listycznej. Jest ona pełnoprawną spadkobierczynią 
Polskiej Partii Rohotniczej, która tak poważną rolę 

od grała w jej powstaniu. 
Lata, które przyszły póżniej nie były wolne od 

błędów. Obok pięknych osiągnięć gospodarczych po
ja' ily się też odstępstwa od zalożeó i zasad, sformu
Jowanych w programie PPR. Dały o sobie teraz znać 
stare błędy dogmatyzmu i sekciarstwa, od których 
wolr-a była Polska Partia Robotnicza. l\le nadszedł 

rok 19.'G i partia oczyściła się od nich w ogniu gwal
lowncj dysku ji i surowej, pryncypialnej krytyki. 
Po\vr.lcil i stanął znowu na czele partii towarzysz 
Wladys!aw Gomułka, generalny sekretarz Polskiej 
Partii Robotniczej. 

Powróci•i przywlidcy Polskiej Partii Robotniczej, 
odsunięci przez kilka lat od steru kierownictwa: to
warzysz Zenon Kliszko, Ignacy Loga-Sowiński, l\Ia
rian ~>pyc-halski. A wraz z nimi powróciła linia po
lityczna Pol kiej Partii Robotniczej. nieubła.ganej 

w walce o socjalizm. ale świadomej zawsze swej 
więzi z narodem poli<kim, partii mas, opartej o masy 
i związanej z nimi głęboko. Partii, której program 
formulowali w teorii i praktyce :\tarceli Nowotko, 
Alfred Lami:e. Paweł Finder i Władysław Gomułka. 
Dziś kiedy obchodzimy jej 20- lecie wiemy dobrze, iż 

10 jej najlepszych Jat związanych jest z linią politycz
n:.i kierownictwa, na którego czele stał i stoi towa
rzysz Wiesław. 

Teatr szczeciński prar.nie uczcić tę rocznicę wysta
wknkm . ztuki Krue:kowskiego „Odwety". Jest to 
uiwur nn,wybitnicjsze"o dramaturga partyjnego, 
a zarazem n<ijwybitniejszego polskiego rlramaturga 
naszych czasów. Sztuka nie mo~e opow·cdzieć oczy
wiście o w~zrtkim. Przypomni nam ona jednak owe 
pierwsze lata po wojnie, kiedy wewnętrznie rozdarci 
toczyli.my cię7.kie bratobójcze walki. Przypomni ich 
tragi; m i pozwoli raz jeszcze z perspektywy czasu 
s J 7'i:Ć na nie. ocenić kto miał rację w tym histo
r czn~ m sporze. 

P::imięt~M prnpremier~ lej sztuki. Pamiętam wiel
i-ie wrażenie, jakie wywarła na wszystkich odwaga 
pi~arza, który nie zawahał się pokazać na scenie naj
dra7Jiwszych i najbole.'niejszych spraw swojego cza
su. O:;romnie jestem ciekaw jak zabrzmi ta sztuka 
dzisiaj. Czy zahaczymy w niej już tylko dramat hi-
toryczny? Czy też natrafi na odżwięk żywy, współ

t•zcs :1y? Odpowiedź na to pytanie może dać tylko 
przedstawienie. Oddajmy wio:;c teraz głos autorowi 
i teatrowi. Niechaj ożyją na scenie ci, którzy być 
może są na "all wśród nas. Bo „Odwety" to przecież 
fragment żywej historii naszego kraju, naszej partii, 
nas samych w korku ... 

RO:<.'l.AN SZYDŁOWSKI 



Kierownik techniczny - Ludwik Piosicki 

KierowniqJ pracowni: 

malarskiej . 

krawieckiej 

główny elektryk . 

perukarskiej 

stolarskiej . 

tapicerskiej • 

ślusarskiej 

szewskiej 

brygadier sceny 

światło . . .. 

łJichał TuszNńshi 

{Stanisław KaczmarczNk 
Gertruda Madajcz.Nk 

Kazimierz Krzanowski 

MaksNmilian Rajter 

Florian W olnN 

Stanisław Fac 

Michał Rubinowicz 

Kaz.imierz RNpiński 

{ Włodzimierz DołżNcki 
Andrzej Zołotucho 

Kazimierz Krzanowski 

Cena zł 2,50 
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