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SŁAWOMIR MROZEK urodził się w 1930 roku w Borzi:cinle koło Bu~k.!t. 
W Krakowie ukończył szkolę średnią, nasti;-pnie studiował architekturę. 
W latach 1950-54 pracował w „Dzienniku Polskim". Od 1951 roku jest 
członkiem Związku Literatów. Przez wiele lat drukował w „Przekroju" 
ilustrowane cykle felietonów, m.in. „Polska w obrazach", „Polak w Paryżu", 
„Pamiętnik", „Przez okulary Sławomira Mrożka". W 1963 roku Mrożek 
zamieszkał we Włoszech, w 1968 przeniósł się do Paryża. Jest autorem 

zbiorów prozy: „Półpancerze praktyczne", „Słoń", „\Vesele w Atomlcach", 
„Deszcze", ,.Dwa listy" i in ., oraz utworów dramatycznych: „Policja", „Mi:
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basador". Dramaty ukazały si ... w dwutomowym wydaniu k~ią1kowym „Ut
wory scenic:me" (1973), „Nowe utwory sceniczne" (1975), „Wybór dramatów 
i opowiadań" (1975), „Amor" (1979). 

Począwszy od 1966 roku sztuki Sławomira Mrożka były wielokrotnie pre
zentowane na wrocławskich festiwalach polskich sztuk współczesnych. 
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W POLSCE BYLO INACZEJ 

[„.] Widzisz więc, lordzie, jak to jest z nami, Polakami. Wielu, wielu 
ludzi jest w Zjednoczonym Królestwie, nad Clyde i nad Tamizą, w Kent 
i w Walii, takich właśnie, jak ty. I wiele jest domów jak twój dom, gdzie 
wieki spokojnie przechodzily po wiekach i tylko pył osadzały grubszy. A 
u nas nie ma domów innych niż mój, i me ma historii rodzin innych niż 
moja. I u mnie każde pokolenie nowe traciło jedynie w nowych nieszczę
ściach te jeszcze pamiątk.i przeszłości, których nie zdołało utracić poprzed
nie.[ ... ] 

Mieliście wY historię. I myśmy mieli historię. Wasi i nasi przodkowie 
chadzali ongi w zbrojach. Wasi i nasi byli wierni swemu królowi, zbierali 
pamiątki swych łowów, czynów wojennych i zamiłowań. Ale wam było da
ne to wszystko zachować i jeszcze pomnni.ać. A nam tylko tracić. Wasze 
domy trawił pożar raz na trzy stulecia. Nasze co jedno pokolenie. Was 
osłaniało morze. Do nus wiodły polu szerokie. Nasz los waszemu nierówny. 

Dlatego może, lordzie, zatraciliśmy wreszcie serca do tych wszystkich 
rzeczy, które ty kochasz i któreśmy niegdyś kochali - do pamiątek histo
rycznych. Co z miłości, umieszczanej lekkomyślnie w p1·zedmiotach, które 
wiatr wydarzeń wc!Ąż niszczy? Co z przywiqznnia, które nie ostoi się żad
nej zagładzie? Za kaidym naszym nieszczęściem, za każdym naszym po
żarem, jedno pozostawało: ziemia. Ziemię zastał mój pradziad, kiedy z 
Hiszpanii w kraju SiG zjawił, i ziemię mój dziad, kiedy z Francji do Ga
licji przybył, i ziemię mój ojciec, kiedy z wojny światowej powrócił. I 
ziemię, tylko z.iemię, ja, lordzie, zastanę, kiedy wrócę. Jeśli wrócę. Na&ą 

ziemię. Nie domy swoje lecz. ziemię nagą zastaną w Kraju Polacy. 

Ale dlatego właśnie ziemia ta jest nam tak szczególnie droga. Poza nią 
nie mamy nic. Ani domów, które gdzieś w Szkocji czy Walii czekają rui. 

brytyjskiego żołnierza z Libii, marynarza z Singapur. Ani pamiątek po 
przodkach, których pełno w tylu domach brytyjskich. Am starych ksią

żek, ani starych zbroi, ani starych portretów. Niczego, prócz jednej ziemi. 
Teraz jednak, lordzie, rozumiesz, ie dla Polaka ta ziemia, to nie tylko zie
mia. To jego dom rodzinny, to jego przeszłość, jego pamiątki. 

Jego wszystko. 

Rozumiesz to, Brytyjczyku? 

„Wiadomo§ci Polskie", 1941, nr 41 

Ksawery Pruszyński, Nasi na<l Tami.zq, WL 

DNI OCZEKIWANIA 

[„.] Trzeciego lutego chwila trwogi w naszym schronie - kilku żoł
nierzy niemieckich wpadło doń niespodziewanie, rozejrzało się jakgdyby 
szukając kogoś - dwóch z nich wybiegło na zewnątrz, a trzeci zawahał się, 
skulił się i usiadł na stołku w mrocznym kącie. Był to dezerter - coś 
nam tłumaczył, że chce tylko jednego: żyć i dlatego tu przeczeka, gdyż 
WS'Zyscy inni dostali nakaz przejścia za tor kolejowy, a tam będzie ich 
koniec. Więc on chce się tu poddać. 

Trzeciego lutego 1945 roku, godz.ma 14.00. Dziwna cisza, potem jakieś 
głosy - nie niemieckie, ale rosyjskie. Do schronu wchodzi patrol żołnierzy 
radzieckich, przeczesując tylko co zdobyte tereny. Niemiecki żołnierz wy
łaził z ciemności z podniesionymi rękami - niedowierzanie, a potem zgiełk 
radości: to swoi. 

30 września 1939 roku w rejonie Góry Kalwarii pod Warszawą ujrza
łem pierwszego Niemca na ziemi polskiej - gdy wędrowałem do War
szawy, jeszcze dzień. przedtem będąc wśród polskich wojsk okrążonych 

pod Kockiem i Wolą Okrzejską. Teraz, 3 lutego 1945 roku, dożyłem wyz
wolenia.„ 

Zaczął się nowy okres zycia. 

NOWE ŻYCIE 

r.MJ 

Piotr Zaremba, Płerw!Z'e poznańakie dnl 
JHS roku, WJ1d. Poznall1Jda, IM> 

Pierwszy tran. port „pionierów'' z Kielc, liczący około 350 osób z kló· 
rymi zabrała się również nasza grupa, wyjechał na Dolny $Jąsk 19 kwiet
nia 1945 roku. Pociąg posuwał się, często przyslając na zniszczonych stac
jach, przez Częstochowę, Wieluń i O trów Wielkopolski. Dnia 20 kwietnia 
około południa przybyliśmy do Oleśnicy. W niedalekim Wrocławiu huczały 
działa. Dalej trzeba było iść piechotą. Na siedzibę Urzędu Pełnomocnika 
wybraliśmy Trzebnicę. Udało nam się zdobyć dwie ciężarówki, na które 
załadowaliśmy bagaże. Zmieściły się również na platformach kobiety. Męż
czytnl uformowali kolumnę i pomaszerowali do odległej o kilkadziesi-t 
kilometrów Trzebnicy. 



Miasto wywarło na nas silne wrażenie. Wyludnione i częściowo spalone, 
tonęło całe w zieleni i kwitnących krzewach bzu 1 magnolii. Wszędzie 
puste, pootwierane domy, mieszkania w nieładzie, stosy książek i papie
rów na chodnikach, połamane spr:r.ęty na jezdilL 

Nad miastem ciągnęły eskadry radzieckich samolotów. Wieczorny 
zmierzch rozświetlały łuny płonącego Wrocławia. Kolorowe pociski arty
lerii przeciwlotniczej przecięły samolotom drogę. Nagle ua niebie zakwitły 
rakiety na spadochronach, tzw. żyrandole, i zrobiło się jasno jak w dzień. 

Wybuchy bomb wstr:r.ąsnęły z.iemią. Spojrzałem na towarzyszy. Wszyscy 
patrzyli w stronę Wrocławia. 

Nie było już czasu na rozmy:>lanla. Czekała nas ciężka praca. Trzeba 
było zakwaterować ludzi, przyrządzić posiłki, wystawić warty, przygoto
wać pokoje na biura, skompletować meble, poszukać papieru, atramentu, 
ołówków. Ludzie ruszyli się z miejsca, zakrzątnęli w wybranych przez nas 
gmachach. Zapanował gwar polskiej mowy, którego nie mogły zagłuszyć 
wybuchy bomb w niedalekim Wrocławiu.[„.] 

Bolesław Ddubdzlela, Do!11u S!qak wraca do Polakl 
(Takt b11t poczqtek, Wrocław JIUJ 

PIESZO (Akt I, scena 5) 

!'SUPERIUSZ: Czy pamiętasz, kiedy wyszliśmy z domu? 
PANI: Przed miesiącem. 
SUPERIUSZ: W którym stuleciu? Mam wrażenie, że uciekamy 
od wieków. 
PANI: Zaczęliśmy uciekać jesienią. 
SUPERIUSZ: Którą jesienią? Zresztą to nieważne. Wszystkie je
sienie minęły ,pod tym względem ostatnia me różni się od pierw
szej. Ale gdzie uciekamy. Skąd i dokąd' Z zachodu na wschód i 
ze wschodu na iachód. A więc kierunki unicestwiają się nawza
jem. Nawet nasza ucieczka jest złudzeniem. 
5UPERIUSZ: Kiedy zaczęło się to nieporozumienie' Czy jest 
gdzieś jeszcze czarnoleska lipa, pod nią ławka i niedopite piwo? 
Dokąd i dlaczego poszedł czarnoleski Jan? Dlaczego nie dopił pi
wa? 



POWRÓT 

[ „] 
Dla mnie sprawa powrotu do kraJU była przesądzona. [.„] W dwa dni 

później (30 sierpnia 1945 - przyp. red.) wygłosiłem poi.egnalne przemówie
nie do mych irybur kich podopiecznych. Zakończyłem je słowami : 

,,Wracam do Polski z radością i trwogą przed ogromem pracy, jaka 
czeka cale społeczeństwo. Wracam, by w miarę sil moich i ograniczonych 
możności wraz z innymi pracować, aby Polska jutra była lepsza od lej, 
którą opuściliśmy w roku 1939, lepsza od lej, która była wcLoraj. Według 
mego przekonania tylko w kraju moi.na owocnie pracować dla kraju. Poza 
jego granicami moi.na z nim współczuć, biadać, narzekać, ale tylko, ci, 
którzy będą na polskiej ziemi, we wspólnym wysiłku zbudują gmach nowej 
Rzeczypospolitej. Dlatego szkoda kaidego mózgu, kaidej pary rąk, których 
tam zabraknie. 

Zegnam Was z życzeniem gorącym, aby wasze mózgi i Wasze n:ce znala
zły ·się na ojczystej ziemi i jak najrychlej przyczyniły się do pracy nad lep
szym jutrem Polski". 

Allum VetuLani, Poza JJ!ornlcnlaml u;oj11y, llfON 

(Adom Vetulanl, byty żolnierz 2 d~·wizjl Strzelc6w Pieszych 1 profesor historii 
prawa na U.J na wei;wanie dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Ja iellonsklego 
powrócił ze Szwajcarii, gdzie był Internowany - przyp. red.). 

ODNALEZ ION Y DOM 

[„.] 
l t, k doczckalt~m~ u:: zakoncLem, wo jny 1 p11wt ot u ct11 kra i u. Dnia 

4 marca UH6 roku wyruszyliśmy na saru:ich na stucję kotejowq w Tanczy, 
a w pięć dni pói.nicj oblodzona lokomolyw:i S\,;ym przcrai.liwym gwizdem 
oznajmiła odjazd .. Ta byłam komcndanlt'm ,,,.. gonu. Wagony były towarowe, 
wstawiono do nich :iclaz.ne piecyki; o opal trz ba było przeważnie same
mu się tro:.zczyć; gdy nie było w gla to cieli my jakieś de ki, kloce, a 
nawet zrobilismy 1.apas smoly w bryłach, która t.ik rozpabla piecyki, i.c 
aż iskry sii: z nich sypały. 

Dnia W marca byliśmy JUi. w Brze c1u, gdric przesiadah:my t~ na 
nasz pociąg, t<Jkie towarowy. Plakallśtn} ze zcz<:scm, ~ wroc1lismy, ze 
mamy wolną Polskę. TC'go lei. dnia przejcch..ihśrny granic<:. 

Radość 11asz~1 szybko zgasił widok zburzone doszc~lni Warszawy. 



Bę ąc w Kazachstnnic wyobrai;aliśmy snbic, ze w kraju natkniemy :oiię 
~ strasznq ni;:dzę, a tymcznsem ze zdumieniem !ilw1erdz.iliśmy, ze nikt 
n.ie płakał, ule r zpaczał_ i ni~ eh dził z grobową rnin;1; \' szystko uwijało 
się ochoczo na gruzncb 1 zgl! zezach, budując now życie. Siedząc w ot
wartych drzwi~ch wagonu, szerok ot • rtyn i ·zym poglqdall my na 
o~rom 7.mszczcn \ ojennych, ws · TW\\ Jqc stę, czy to \\ zy tka pod.nie:i.ie 
się kiedy z ruin.[„.) 

• 

PIESZO (Akt I, scena 7) 

SYN: I będzie woda? 
OJCIEC: Jaka woda? 
SYN: W łazience, żeby me trz ba nosić ze studni, ciepła, żeby 

nie trzeba grzać. Będziemv mieli łazi >nkę? 
OJCIEC: Ma się rozumieć I po ulicy będziesz sobie chodził jak 
chciał. Zadnej policji, żandarmerii, zadneJ kontroli, łapanki, ani 
na roboty, ani do obozu. Wychodzisz sobie na ulicę i idziesz jakby 
nigdy nic. Chcesz to zawrócisz, a chcesz to się przejdziesz. A jak 
ci się coś nie spodoba, to od razu mówisz głośno, tak żeby inni 
słyszeli. Nikt ci za to nic nie zrobi. Nikt nie podsłuchuje, nikt 
nie donosi. 

NIEDOBRY BILANS 

[„.] To nie był dobry rok, ten 1948! W najważniejszych sprawach -
wielkie pęknięcie polityczne, którego podtekstu nie znamy, ale któreg.:i 
skutki są oczywiście jak najfatalniejsze. To tak przykre, ludzi, których 
się uważalo za swoich, choćby nawet la ł owo u nich budziło pewne zas
trzeżenia - nagle uznać za obcych, ba, za wrogich, moi najgorszych ... 

Ta historia u nas„. I tu merytoryczna strona była mętna nawet dla 
tak, bądź co bądź, zaangażowanych politycznie ludzi jak ja sam. Nawet 
jeżeli poszczególne zarzuty wydawały się uzasadnione, to uderzała dys
proporcja między ich wagą a s.ku.Jmmi. Było pewne odwrócenie powie
dzonka o górze i myszy: tu kretowisko rodziło słonie, mamuty, dinozaury. 

Najgorsze było to, że nie był koniec, odwrotnie, dopiero początek ja
kiegoś ponurego procesu. Nawet bardzo mi bliscy ludzie nie komentowali 
tej perspektywy, a przecież każdy zdawał sobie sprawę, ie jest realna. 
I racjonalnalność zarzutów przenosiła nas wszystkich, nawet najdalszych 
od świeżo wynalezionej herezji do specyficznego układu stosunków, układu 



osobliwej niewaikości politycznej. W układzie tym odpadała naturalna 
grawitacja przyczynowo-skutkowa, nieodłączna zdawałoby się od ludzkiego 
istnienia. Okazywało się jednak możliwe jej wyłączenie. A wtedy nawet 
najskrupulatniejsze przestrzeganie zasad moralności obyczajowej i politycz
nej tei nie dawało gwarancji przed zarzutami i represjami. 

O, cały len proces był dopiero w powijakach. Stykałem się z jego obja
wami przelotnie, w czasie wizyt w kraju. Zresztą i tutaj bylem najmniej 
wystawiony na takie doswiadczenia, a ludzie z którymi byłem bliski, naj
bliższy nawet, woleli o tych sprawach raczej v.-zdychać niż mówić. 

Ale czule się zmianę epoki i nieuchronnie, szukając analogii, powraca
ło myślami do moskiewskich lat 37-38. Obyczaje, które wtedy tam się 

zrodziły, zaczęły się rodzić i tutaj. Oczywiscie, w formach bez porównania 
łagodniejszych i mniej powszechnych. 

Jerz.y Putrament, Pót wieku, czytelnik I96S 

Z referatu Wladyslawa Gotn.tilki na VIII Plenum to październiku 1956 r. 

O SYSTEMIE KUL TU 
JEDNOSTKI 

( ... J 
System ten gwałcił zasady demokratyczne i praworządnosć. Przy tym 

systemie łamano charaktery i sumienia ludzkie, deptano ludzi, opluwano 
ich cześć. Oszczerstwo, kłamstwo i fałsze, a nawet prowokacje słuiyly za 
narzędzia sprawowania władzy. 

Doszło i u nas do tragicznych faklów, że niewinnych ludzi posyłano 
na śmierć. Wielu innych więziono niewinnie nieraz przez długie lata, w 
tym również i komunistów. Wielu ludzi poddawano bestialskim torturom. 
Siano strach i demoralizację. Na glebie kultu jednostki wyrastały zjawis
ka, które naruszały a nawet przekreślały najgłębszy sens władzy ludowej". 

(TT11buna Ludu, 25.J,.IISIJ 

NIEPRZEWIDZIANE 
PRZYGODY 

[.„] Najbardziej jednak wstrz<1sajqcym dla mnie przeżyciem stała się 

konfrontacja z płk. dypl. Bronisławem Mnszlunką. Poznany przeze mnie 
w Londynie w 1945 jako szef oddziału op rncyjnego i równocześnie zas
tępca do spraw operacyjnych szefa sztabu głównego gen. Stanisława Ko
pańskiego, wydał mi się gorącym patriotą o . zczerze demokratyczny.::h 
przekonaniach. Jakże mi zależało na jego powrocie do kraju. Nic dziwnego, 
że z tym wykształconym oficerem i rozumnym czlowiekiem przegawę

dziłem wiele wieczorów w jego londyi1skim hotelu. Decyzję powrotu pow
ziął dość wcześnie, nie zcz<:ście, że ciężko zachorował i przeszedł bolesną 

operację unieruchomienia jednego płuca. W kraju :malazł ir, dopiero w 
czerwcu i otrzymał przydział do AkudC'mii S7.ln!Ju Gem·rnluego. 

Widok tego człov:frka w pokoju płk. Kochana jakby śeiqł mnie z nóg. 
Patrzqc na niego pomyślałem - „oto twoje dzieło". Czego7. on może być 
winien? („.) 

Po kilku dniach śledczy coraz natarczywiej pytał, kiedy wreszcie zacz
nę pisać o swojej osobistej dzialalnoiici, moich . piskowych zamiurnch, 
przewidywaniach, obserwucjach, kontuktnch z ludtrni w kraju i 1..a granl
cq oraz organizowaniu mej pracy dla dobra kun piracji, ostatnio w sztabk 
generulnym i okręgu wnrszmvskim. Wielokrotnk wypytywał j:lk pozy;;
kalem ludzi dla konspiracji, co przeciez było pocuitkowo moim głównym 
zadaniem. Oczywiście nic o tym nic moglem powiedzieć ani napisać. Pow
stała kłopotliwa sytuo.cjn.Zarcngowano dora:.c.nym przerwaniem spacerów 
z równoczesnym wytłumaczeniem, ::·e akurat jest od kilku dni nudmierny 
ści..!ik spacerowiczów i podwórko jest zajęte. Przy moim wyjściu oczywiś
cie musiało być puste. Zabierano mi również papier, nie rezygnując z noc
nych posiedzeń dla wyjaśnienia kwestii nic dość jasno czy wyraźnie s!or
mułowanych w mych pisemnych zeznaniach. Rozumialem to, jak i przer
wy w spacerach, jako groźbę, że jeśli nie zacznt; pisać zeznań jak należy, 
to śledztwo wróci do zastosowania poprzedniego systemu: bez snu, ze 
stójkami, z wodolecznictwem itp .. Ja jednak nic ponad to, co już zrobiłem, 
nie mogłem więcej dokonać. Post~powalem wielce oslroi.11ic, by zbyt szyb
ko nic stracić znośnych po raz pierwszy od aresztowania warunków wię
ziennych(„.) 

J. Kuropleaka, Nl41J)rzł!'ID!d-"tcne prZJ111od11 • 
.życie mercckte, llJl.llll 

(16iet Kuropieska, 1enerał dywizji w stanl„ spoczynku orcanlzator powrotu po 
wojnie z W. Brytanii stu tysięcy toloierzy polskich). ' 



C::u w kazde3 s11tuaC'ji mam11 prawo kategor11cznie w11magać od czto
• ·1eka, bu ::.achowal się godnie? 

Myślę, że my w ogóle nie mamy prawa wymagać cz.egokolwlek kate
gorycznie od ludzi, ponieważ - jak to jest powiedziane w Biblii - „Pan 
slo. uj~ wiatr du wełny iagni~cia". Nie każdy potrafi to samo znieść, nie 
k;izdy ma t~ samą mian: odporności. Trudno wymagać od innych tego, 
czego nie zawsze potrafimy wymagać od siebie. Nasza postawa musi w 
tym wypadku mieć charakter jedynie postulatywny. 

Co Pan najbardzieJ ceni w czlowieku? 

Odwagę. Bez odwagi wszellde szlachetne zasady :tycia pozostają w sfe
rze teorii. 

JAN JOZEF SZCZEP~SKI w rozmowie z Ew11 Sa1:>elanll:11, 
Ltteratura, U.03.lRBl 

PIESZO (Epilog, scena 5) 

SYN: Ale ja bym chciał wiedzieć. 
OJCIEC: Co wiedzieć? 
SYN: Wszystko. 
OJCIEC: To nie takie proste. Złapiesz z jednego końca - drugi 
ucieka. Złapiesz z drugiego - z pierwszego nie dasz rady. Ze 
wszystkim tak jest w życiu. 
SYN: To co robić, tato? 
OJClEC: Trzeba brać od środka. 
SYN: To znaczy jak? 
OJCIEC: Człowiek ma być uczciwy i tyle. Rozumiesz? 
SYN: Chyba tak. 
OJCIEC: Zadne chyba. To się albo rozumie, albo nie. (pauza). Ro
zumiesz? 
SYN: Rozumiem. 
OJCIEC: Na pewno. 
(Syn podchodzi do Ojca, dot11ka jego f'ęki. Pauza.) 

SYN: Tak, tato, teraz rozumiem na pewno. fot. W. Dębicki 



SZTUKI 
SLAWOMIRA MROŻKA 
W TEATRZE POLSKIM 

POLICJANCI 
reżyseria: Artur M1odnicki 
scenografia: Marcin Wem.el 
premiera: 25.03.1959 

INDYK 
inscenizacja i reżyseria : Andrzej Witkowski 
scenografia: Marcin Wenzel 
premiera : 29.10.1959 

ZABAWA, KY •oLOG W ROZTERCE:, CZAROWNA NOC . 
reżyseria: Zdzisław Maklakiewicz, Igor Przegrodz.ki , Bogu 1 w Damclewskl 

scenografia : Marcin Wenzel 
premiera: 30.03.1963 

TANGO 
reiyseria : Marin Stra ··zew. ka 
scenografia: Franciszek Starnv. eyski 
premiera : 12.02.1966 

KAROL, N\ PELNYM ~tORZlJ, Z li WA 
reżyseria: Jerzy Wróblew ·k l 
scenograCia : Marcin Wenzel 
premiera· 4.01.1974 

RZEŻNIA 
rciyseria; Wiesław Gfa·ski 
scenografia: Danuta Schejb:tl 
premiera 24.04.1975 

EMIGRANCI 
reżyseria: Ewa Bułhak 
scenografia: Jerzy Grzegorzew ·ki 
premiera : 3.06.1979 

GARBUS 
reiyseria: Wiesław Górski 
scenografia: Jan Polewka, kost iumy : I rena Bieg· ń:ska 

premiera: 27.02.1981 

Wszystkie premiery odbyły s ię nu ·cenie Teatru Kameralnego 
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. Kierownik techniczny: BOGUSŁAW SZCZEPA~SKI 
Brygadier sceny: ANTONI KOŁACZElt 

Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej: WŁADYSŁAWA MASZTELARZ 
krawieckiej męskiej: JERZY HELAK 
perukarskiej: ZOFIA HEJNE-BREGULLA 
szewskiej: JERZY PORZYCZEK 
modelatorskiej: SŁAWOMIR KALETA 
stolarskiej: JERZY DOMZALSKI 
malarskiej: TADEUSZ CHĄDZYŃSKI 
tapicepkiej: WŁODZIMIERZ POMORSKI 
ślusarskiej: BRONISŁAW KROWICKI f 
elektroakustycznej: HUBERT BREGULLA 
l lektrotechnicznef. KAZIMIERZ PIĄTEK 

Ki ~rnwnik Biura Obsługi Widzów: 
STANISŁAW KRUK-OŁPIŃSKI 

Zamówienia na bilety przyjmuje codziennie w godz. 9-16 Orga
nizacja Widowni, tel. 387-89. Kasa Teatru czynna w godz. 12-19. 
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