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JERZY ZUREK (ur. 1946) ukończył polonistykę na Uniwersyte
cie Warszawskim. W 1970 roku ukazała się w wydawnictwie 
„Iskry" jego pierwsza książka - powieść ,.Kurz", a w 1976 PIW 
wydał „Pościg" - zbiór czterech opowiadań o tematyce współ
czesnej. Sztukę „Sto rąk, sto sztyletów'' napisał w 1976 roku 
{druk w „Dialogu" - 1978). 
Prapremiera odbyła się w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie 
15 lutego 1980 roku w reżyserii Jerzego Krasowskiego. Na 
XXI Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych autor otrzymał 
nagrodę za debiut dramaturgiczny. Drugą swoją sztukę „Po 
Hamlecie" Jerzy Żurek ukończył w 1981 roku. 
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Zbigniew Herbert 

Tren Fottynhrasn 
dla M.C. 

•reraz kiedy zostaliśmy sami moh•my porozmawiać książę 
jak mężczyzna z mężczyzną 

chociaż leżysz na schodach i widzisz tyle co martwa mrówka 
to znaczy czarne słońc o złamanych promieniach 
Nigdy nie mogł m myśl ć o twoich dłoniach b z uśmi chu 
i teraz kiedy leżą na kamieniu jak strącon gniazda 
są tak samo bPzbronne jak przedtem •ro jest właśnie koni. c. 
Ręce leżą osobno Szpada leży osobno Osobno głowa 
i nogi rycerza w miękkich pantoflach 

Pogrzeb mieć będzi •sz iolni rski chociaż ni byłeś żołn i •rz •m 
jest to jedyny rytuał na jakim trochę się znam 
Nie będzie gromnic i śpiewu, będą lonty i huk 
kir wl czony po bruku hełmy podkut buly konie arlyl ryjski 

werbel werbel wiem nic pięknego 
to będą moje man wry przed objęciem władzy 
trzeba wziąć miasto za gardło i wtrząsnąć nim trochę 

Tak czy owak musiałeś zginąć Hamlecie nie byłeś do życia 
wierzyłeś w kryształowe pojęcia a nie glinę ludzką 
żyłeś ciągłymi skurczami jak we śnie łowileś chimery 
łapczywie gryzłeś powietrze i natycluniast wymiotowałeś 
ni umiałeś żadn J ludzkiej rzeczy naw t oddychać nie umiałeś 

Teraz masz spokój llamlecic, zrobiłeś co do ciebie należało 
i masz spokój R szla nie j st milcz niem, al' nal ży do mni , 
wybrałeś część łatwiejszą efektown ' sztych 
l cz czymże jest śmierć bohaterska wobec wieczn •go czuwania 
z zimnym jabłkiem w dłoni na wysokim krześl • 
z widokiem na mrowisko i tarczę zegara 

Zegnaj książę czeka na mnie projekt kanalizacji 
i dekret w sprawie prostytutek i żebraków 
muszę takze obmyśleć lepszy ·yst m więzi n 
gdyż jak zauważyłeś słuszni Dania jest więzi nit>m 
Odchodzę do mochi spraw Dziś w nocy urodzi się 
gwiazda Hamlet Nigdy się ni spotkam 
to co po mni zostanie nie będzie prz •dmiot ·m tragedii 

Ani nam witać siQ, ani z •gna& z jt>my na un:hipclagach 
a ta woda t' slowa cóż mogą coi mogą ksiązę 



Elżbieta Morawiec 

Pułapka na myszy: 

Fortynhras Lizon 
i ich krewni 

Sztuka Jerzego Żurka „Po Hamlecie" rozpoczyna się dialo
giem Ducha zamordowanego ojca z Hamletem, sceną wyjętą 

z tragedii Szekspira, w klasycznym XIX-wiecznym przekładzie 
polskim. Jest to teatr w teatrze, którym bawi się Lizon, na
miestnik króla Norwegii. Bawi się, to za mało powiedziane. 
Lizon zamierza wykorzystać aktorów, wykorzystać teatr jako 
sprężynę intrygi politycznej, która ułatwi Norwegii opanowanie 
Danii, rządzonej przez Klaudiusza. Aktorzy w misji specjalnej 
mają przeniknąć na dwór duński, obudzić podejrzliwość w księ
ciu Hamlecie i doprowadzić do sytuacji znanej nam z finału 
tragedii Szekspira. Jak pamiętamy z „Hamleta" zdobywcą zamku 
Elsynor i królem Danii zostanie norweski książę, Fortynbras. 
I tak też kończy się dramat Żurka. W epilogu, znowu wiernie 
przeniesionym z przekładu Szekspira, młody norweski zdobywca 
opiewa cnoty Hamleta, daje początek !~endzie Hamleta. A tak
ie - własnej legendzie: dobrego, sprawiedliwego władcy. W dra
macie Żurka Fortynbras nieprzypadkowo gra te scenę - obcym 
tekstem: tekstem Szekspira. 

Akcja - od pierwszej sceny do ostatniej została w ten spo
sób spięta klamrą teatru w teatrze. Jak w debiutanckiej sztuce 
Zurka „Sto rąk, sto sztyletów" - tak i tu teatr jest lustrem 
prawdy, czy mówiąc Szekspirowską metaforą - ,,pułapką na 
myszy". 

Przyjrzyjmy się bliżej jak ta pułapka prawdy działa. W pierw
szej scenie dramatu łapią się w nią drobne figurki, pionki na 
~achownicy politycznej, aktorzy - a więc podwójnie ludzie nie
swojej roli. Raz, że trudnią się na co dzień „udawaniem". Dwa, 
że pozwolili się wynająć wielkiemu graczowi do ról znacznie 
przerastających ich talenty i bystrość, pozwolili wplątać się w 
intrys~. która im niebacznym i kiepskim aktorom własnego lo-

su - przyniesie śmierć. W finale dramatu w pułapkę prawdy 
łapie się gruba ryba, książę Fortynbras. Jemu, po śmierci Ham
leta przypadnie władza nad Danią, jemu, gdy okaże się dość 

inteligentny, aby przechytrzyć Lizona - spadnie na głowę ko
rona norweska. Czy się okaze dość sprytny? 

Nie wątpimy w to ani prz z chwilę , ni wątpi tez autor dra
matu. Wielka, pośmiertna pochwala cnót llaml >ta, którą wygła
sza Fortynbras dowodzi , że nasz bohater doskonale opanował 

technikę teatru władzy, technikę wzniosł~go fałszu, kryjącego 

nikczemną prawdę. Triumfując jako zręczny polityk, Fortyn
bras odsłania się równocześni przed widz m - jako człowiek 
bez twarzy, któremu losem stała się gra zmiennymi maskami. 
Człowiek bez tożsamości, prawdy i umienia. Jego los jest 
funkcją sukcesu politycznego. 

O tragedii Szekspirowskiego Haml •la zad •cydowala śmiertelna 
sprzeczność między ludzkim samopoznaniem moralnym a ideą 

sprawowania wl \dzy. Żurek ujmuje ten sam dylemat z innego 
punktu widzenia i naszym czasom. które podniosłości tragedii 
się wstydzą a sukces cenią nade wszystko - w ich własnej 

optyce pokazuje nietragiczny wariant rozwiązania Hamletycznej 
kwestii. Dlatego bohat r m j go dramatu jest Fortynbras. Szeks
pirolodzy od dawna są zgodni co do bliżniaczego podobieństwa 

losów trzech postaci: IIaml ta, l"ortynbrasa i Laerl "'Sa. Zwłaszcza 
losy obu książęcych pretendentów do tronu ud rzają pokr wicń
stwem i dramatycznymi związkami. Obaj pozb· wieni naturalnych 
praw do korony. Hamlet wskutek zbodni swego s yja, Fortyn
bras przez śmierć swego ojca z ręki ojca Hamleta. Fortynbras 
dochodzi u Szekspira do panowania nad królestwem Hamleta -
bez walki, intryg, zbrodni - z Io owego przypadku. Ten przy
padek ma jednak na imię Hamlet - gdyby ni jego moralny 
niepokój rządne królestwo Klaudiusza nie wpadłoby „samo" w 
ręce Fortynbrasa. I Fortynbras musiałby być kim innym, aby 
je zdobyć - musiałby być agresorem, najeźdźcą. W swoim dra
macie Żurek przyjmuje na początku hipotezę niewinności For
tynbrasa i rozwija podobi ństwo jego politycznej sytuacji do 
sytuacji Hamleta. Młody norweski książę odsunięty od tronu 
przez stryja a świadomy, że z tamtej stronv jego życiu grozi 
niebezpieczeństwo odrzeka sit: wszelkich roszczeń do władzy. 



Pragnie tylko wymknąć się z kraju, wymknąć się władzy, wy
mknąć się losowi. Ani pierwsze, ani drugie, ani trzecie nie jest 
możliwe. Ucieczka z kraju, w którym niewinn' pasterki są dono
sicielkami jest niepodobieństwem. Ale ni • mogąc uciec Fortyn
bras znajdzie się w osaczeniu: musi się bronić, jeśli nic chce 
zginąć. A ma do czynienia z potężnym i wyrafinowanym prze
ciwnikiem w osobie Lizana. W chwili, gdy Lizonowi udaje się 
udaremnić ucieczkę Fortynbrasa, los tego ostatniego j •sl przy
pieczętowany: nie chcąc być księciem, b dzi ' "musiał być ksi~
ciem, nie chcąc być człowiekiem nikczemnym - zostanie nim. 
Lizon pociąga za sznurki nie tylko mafo kukielki - ale też i 
pierwszoplanowych bohaterów dramatu Kim właściwie jest ta 
postać? Szlachetny i prawy przyjaciel Fortynbrasa, Grothe mówi 
o nim: Rajfur, określając w ten sposób jego stręczycielstwo do 
zła. Ani wśród charakterów Szekspirowskiego .,Hamleta'' ani 
wśród innych ciemnych typów Szekspira - z .T agonem włącz
nie - nie znajdziemy pierwowzoru Lizana. Ale nic jest to by
najmniej jakaś symboliczna i demoniczna. ponadczasowa „siła 

zła". 

Pierwowzoru dla Lizana nie u Szekspira trzl..'ba szukać, ale 
we wcześniejszym dramaci · Żurka „Sto rąk, sto sztyletów". 
Superpolicjant Rożnowski. człowiek w któr go oczach każda 

prawda jest podeJrzana, bo sam żadnej prawdy nie zna, człowiek, 
w którego szpiclowskim widzeniu zr w listopadowego powstania 
jest policyjną prowokacją, człowiek masek zmienianych jak 
rękawiczki, z Proteuszowym talentem - to jest brat bliźniaczy 
Lizana. A Lizon to prawdziwy homo politicus naszych czasów. 
Gra o władzę jest mu najmilszym hazardem życia .. J śli nawet 
nie uda mu się zmaterializować swoich ambitnych marze1i, jeśli 

nie zasiądzie na tronie norweskim, to i tak wygrana nuleży do 
niego: udało mu się bowiem coś znacznie trudniejszego niż rządy 
przy użyciu siły, udało mu się mianowicie pozyskać władzę nad 
sumieniami ludzkimi, w które sączy doktrynę szpiclowskiej po
dejrzliwości, nieufności, kwalifikując prawdę jako dobrze za
grane kłamstwo. Dzięki tej doktrynie zdobywa władzę nad For
tynbrasem, dzięki niej - Fortynbras ze szlachetnego mlodzierica 
staje się znakomitym uczniem Lizona, przyjmuje rolę w narzu
conej przez niego grze, z której nie będzie się mógł już wycofać. 

Ofiarą Lizana pada jedyny przyjadel Fortynbrasa, Groth •. 
Zarazem jedyna postać w dramacie, która potrafiła się oprzeć 

władzy szpicla. Cóz, kiedy prawda w jego ustach brzmiała tak 
ni wiarygodnie, podniośle i niewygodnie, tak nic przystawała do 
nowych ambicji Fortynbrasa. Jeszcz zanim Lizon skrytobójczo 
zamorduje Grothego, Fortynbras ju;i, wydał na ni go wyrok, 
osądzając go wedle miar sw go supcrszpicla. Smierć Grothego 
spowodujP krótki szok, Fortynbras poprzvsięgnie nad ciałem 

przyjaciela odrzucenie pokusy władzy. Nie na długo - w na
stępnej c.:hwiJi, w naslępnej scenie obejmie w posiadanie król•
stwo Danii, kreując się w mowie pogrz bowej nad trumną Ham
leta na wspaniałomyślnego, dobr go władcę. Przejmując go -
bez zbrodni i wojny losowo opuszczon" królestwo. Prawda 
władcy, prawda politvka zależna Jest od jl'go int resu - Fortyn
bras już „zapomniał", że z poduszczenia Lizana zaczął wspierać 
Laertesa przeciw Hamletowi, zapomniał, kim był wczoraj - dziś 

lepiej gra swoją prawość ni;i, był prawy wczoraj. Przy takich 
nauczycielach jak Lizon droga od ni winności prawdziw •j do 
świetnie zagranej jest krótka. 

W czasach Lizonów, .,po Hamleci•" - nie ma moralnie ni·
winnych władców. Oryginalność myśli Jerzego Żurka nie na tej 
przecież konstatacji się opiera. Otóż śledząc losy bohaterów j •go 
dramatu nietrudno zauważyć, że Lizon bynajmni j nie ukrywa 
kim jest· nie ukrywa, że jego drugą naturą jest natura super
szpicla, któremu inteligencja pozwala przewidywać słabości 

walczących o władzę sił, pozwalając mu równocz śnie być „trze
cią siłą". Policjant obdarzony nadświadomością policjanta, tę ma 
przewagę nad politykami upadającymi i wznoszącymi się ku wła
dzy, że nie musi grać żadnej roli - polityka tragicznego czy 
polityka dobrego. Że moż • być sobą - po prostu inleligentnvm 
łajdakiem, zmieniającym z dnia na dzień wiarę, zasady wierności, 
przyjaźni. Ze znając przyrodzoną dwoistość - t ·atralizm natury 
ludzkiej, lubiącej ukrywać własną małoś' za podniosłą egzaltacją, 
kłamstwu nadawać pozory prawdy - doprowadza t •n tealralizm 
do perfekcji: dobrze podane, skuteczne w rozgrywce kłamstwo, 
zdrada, złamanie wiary S<! mu milsze od naiwnej, nieskutecznej, 
przegrywającej prawdy. Jeśli uświadomimy sobi . ile grabież

nych wojen, interwencji, zbrodni przeciwko narodom i ludzkości 



wygrano w naszych czasach przez propagandowo skuteczne kłam
stwo - potrafimy ocenić, jak bardzo współczesną i jak nieb z
pieczną postacią jest Lizon. 

Ma on zresztą w polskim dramacie współcze nym ostatnich 
lat wielu krewnych: wśród nich i Kirkora z granego w naszym 
teatrze „Koczowiska" Tomasza Łubieńskiego. W „Dwu głowach 
ptaka'', dramacie Władysława Terleckiego rosyjski oficerek tak 
kusi do zdrady ostatniego Naczelnika Warszawy w powstaniu 
styczniowym wizją „trzeciej siły" r stojącej ponad podziałami 
politycznymi i upadającym reżimem carskim i zrywami niepod
ległościowo-rewolucyjnymi: „Niechże pan chwilę pomyśli, czy 
nie można było uniknąć klęski naszego powstania? Czy koniec 
taki był do przewidzenia? Odpowiadam z całą stanowczością: 

taki („.) Czy - pytam - można było doprowadzić do spara
liżowania sił, które parły do zwarcia? Można było. Potrzeba 
nam zatem ludzi, którzy byliby wzorowymi urzędnikami ale 
którzy byij.by również policjantami. Potrzeba także pilnych kon
spiratorów, którzy byliby zarazem policjantami ... Myślę o ptaku 
posiadającym dwie głowy. Ale nie chciałbym, aby ten ptak przy
pominał oficjalne godło państwowe". 

W wielu epokach, w wielu zdarzeniach historycznych można 
odnaleić mechanizm policyjnej intrygi, intrygi prowokatorów o 
dwu twarzach - jednak jak się zdaje dopiero nasze czasy -
państw - policjantów, których obywatele przede wszystkim są 
w tajnej służbie, a dopiero w drugiej kolejności mogą spełniać 
inne społeczne role - podpowiedziały dramaturgom szatańskie 
twarze Kirkorów, Lizonów, Oficerków. 

A wracając do Danii, która losowym obrotem wydarzeń, bez 
zorganizowanego najazdu czy agresji „sama wpadła" w ręce 

Fortynbrasa - widzieliśmy, kto reżyserował zza kulis ten losowy 
obrót wydarzeń. Wielki policjant, ten aktor sceny politycznej, 
grający tym samym efektem pozoru i prawdy, które stanowią 
o dwoistej naturze człowieka, ale które dopiero teatr czyni czystą 
grą. I dlatego teatr, bezinteresowny w swych pięknych kłam
stwach - mógł raz jeszcze stać się pułapką prawdy o epoce, 
jaka nastąpiła po Hamlecie. 

Eł.tbieta Morawłec 

Państwo dla ludzi 

„To bowiem jest właściwością człowieka odróżniającego go od 
innych stworzeń żyjących, że on jedyny ma zdolność odróżniania 
dobra i zła, sprawiedliwości i tym podobnych; wspólnota zaś 
takich istot staje się podstawą rodziny i państwa. 

Okazuje się tedy, ze państwo jest tworem natury i że jest 
pierwej od jednostki, bo jeżeli każdy z osobna nie jest samo
wystarczalny, to znajdzie się w tym samym stosunku (do pań
stwa), co i inne części do jakiejś całości.( ... ) Wszystkim ludziom 
właściwy jest z natury pęd do życia we wspólnocie, a ten, kto ją 
pierwszy zestroił, jest twórcą największych dóbr.( ... ) . . 

Człowiek bez poczucia moralnego jest najniegodziwszym 1 naJ
dzikszym stworzeniem, najpodlejszym w pożądliwości zmysłowej 
i żarłoczności. Sprawiedliwość zaś jest znamieniem państwa, wy
miar jej jest bowiem podstawą porządku istniejącego we wspól
nocie państwowej, polega zaś na ustaleniu tego, co jest spra
wiedliwe." 

Arystoteles (384-322 p.n.e) 

„( ... ) ten, kto władzę w państwie opanował, powinien się zasta-
• nowić i wszystkie okrucieństwa spełnić za jednym zamachem, 
ażeby nie wracać potem do nich codziennie i ażeby pofolgowaw
szy, móc uspokoić poddanych i zjednać ich dobrodziejstwy. Kto 
postępuje inaczej bądż wskutek strachu, bądź wskutek złej do
rady, zmuszony bywa ciągle rękę trzymać na głowicy miecza 
nie mogąc zaufać poddanym, którzy ze swej strony na ciągłe 
krzywdy wystawieni nie mogą pogodzić się z losem. Represje 
powinny być wywarte ryczałtem, wtenczas mniej dają się we 
znaki, ponieważ mniej się każdą czuje. Natomiast dobrodziejstwa 
powinny być cedzone stopniowo, ażeby poddani mogli lepiej się 

w nich rozsmakować. Nade wszystko jednak książę powinien 



nakreślic sobie pewien plan dobrze wyważony, iżby w następ
stwie ani przez złe, ani przez dobre wypadki nie być zeń wytrą
conym, albowiem skoro złe czasy nadejdą, nie pora imać się 

gwałtów, zaś dobrodziejstwa później nic pomogą. gdyż poddani 
mają je za wymuszon ' i żadnej za ni · wdzięczności nie czują:' 

Mac/i iat·clli ( 146fl-1527) 

,,(„.) ci, którzy poddali się monarsze, nie mogą b •z j go po
zwolenia znieść monarchii i wrócić do stanu zamieszania, jakie 
panuje w wielkości, w której zerwała się jedność, ani też nie 
mogą przenieść swojej osobowości zbiorowej z lego monarchy, 
który ją reprezentuje, na innego człowieka czy też na inne zgro
madzenie. Albowiem są oni obowiązani, każdy wob c każdego 
innego uznawać za własne i być uważanym za mocodawcę 

wszystkiego tego, co uczyni i będzi uważał za wskazan h n, 
kto już jest ich suwerenem.(„.) 

( ... )z władzą suwerenną wiąże się uprawnienie do tego, by 
rozstrzygać, jakie poglądy i doktryny są sprz czne z pokojem, 
a jakie do niego prowadzą; i co za tym idzie, uprawnienie do 
tego, by rozstrzygać, w jakich sytuacjach, jak dalece i co do 
czego należy ludziom pozwalać. by przemawiali do dużych gro
mad ludu, oraz by rozstrzygać, kto ma badać doktryny wyłożon 
w książkach, nim zostaną opublikowane. Działania ludzi bowiem 
wypływają z ich poglądów, i na należytym kierowaniu opinią 
polega należyte kierowanie działaniami ludzi, iżby one prowadziły 
do pokoju i zgody. 

( ... ) nie ma państwa na świ cie, w którym byłaby ustano
wiona dostateczna ilość reguł kierujących wszelkimi działaniami 
i słowami ludzi (jako że to jest rzecz niemożliwa), przeto z ko
nieczności rzeczy we wszystkich rodzajach działania, o których 
nie wspominają prawa, ludzie mają wolność czynienia, co im 
poddaje własny ich rozum jako rzecz dla nich najkorzyst
ni jsza." 

Thomas Hobbes (1588-167!1) 

• 



Zbigniew Herbert 

Powrót prokonsula 

Postanowiłem wrócic'.· na dwór cesarza 
jeszcze raz spróbuję czy mo:i.na tam żyć 
mógłbym pozostać tutaj w odległej prowincji 
pod p lnymi słodycz liśćmi sykomo1 u 
i łagodnymi rz·1dami chorowitych nPputów 

gdy wrócę nie mam zamia1·u zasługiwu· się 
będę bil brawo odmierzoną porcją 
uśmiechał się na uncj marsz zył brwi yiikr tnil' 
nie dadzą mi za to złotego łańcuchn 
ten żelazny wystarczy 
postanowiłem wrócić jutro lub pojutrz 
nie mogę żyć wśród winnic wszystko tu nie moje 
drz wa ą b z korz ni domy b z fundamentów deszcz szklany 

kwiaty pachną woskiem 
o puste niebo kołacze suchy obłok 
więc wrócę jutro pojutrze w każdym razie wrócę 

trzeba będzie na nowo ułożyć się z twarzą 
z dolną wargą by umiała powściągnąć pogardę 
z oczami aby były idealnie puste 
i z nieszczęsnym podbródkiem zającem m j twarzy 
który drży gdy wchodzi dowódca gwardii 

jednego jestem pewien wina z nim pić nie będę 
kiedy zbliży swój kubek spuszczę oczy 
i będę udawał że z zębów wyciągam resztki jedzenia 
cesarz zresztą lubi odwagę cywilną 
do pewnych granic do pewnych rozsądnych granic 
to w gruncie rzeczy człowiek tak jak wszyscy 
i już bardzo zmęczony sztuczkami z trucizną 

nie może pić do syta nieustann szachy 
ten lewy kielich dla Druziusza w prawym umo zyć· w rgi 
potem pić tylko wodę nie spuszczać oka z Tacyta 
wyjść do ogrodu i wrócić gdy już wyniosą ciało 

Postanowiłem wrócić na dwór c sarza 
morn naprawdę nadzi j<: że jakoś to się ułoży 



W repertuarze 

Teatru Polskiego: 

T. Różewicz - Smi 'rĆ w starych dekoracjach 

Z. Krasiński - Nie-Boska Komedia 

A. Fredro - Pan .Jowialski 

W. Shakespeare - S n nocy lPlniej 

F. Kafka - Ameryka 

M. Piwowski - Yo-Yo (WPdług „Paragrafu 22" .T. IIt•Uf'l·a) 

.J Żurek - Po IIamleci11 

W repertuarze 

Teatru Kamerolnego: 

S. Mrożek - Emigranci 

W. Gombrowicz - Opętani 

E. Radzinski Łunin 

S. I. Witkiewicz - Matkn 

S. Mroż k - Garbu· 
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Kierownik techniczny: ANDRZEJ BARWIŃSKI 
Brygadier scen ·: ArTTONI KOŁACZEK 

Kierownicy pracowni: 

krawilc!d<lcj dumskicj: WŁADYSŁAWA MASZTALERZ 
krawieckie] męskiej: JERZY HELAK 
perukarskiej: ZOFIA HEJNE-BREGULLA 
szewskiej: JERZY PORZYCZEK 
modelatorskiej: SŁAWOM1R KALETA 
stolarskiej: .TERZY DOMŻALSKI 
malarskiej: TADEUSZ CHĄDZYŃSKI 
tapicerskiej: WŁODZIMIERZ POMORSKI 
ślusarskiej: BRONISŁAW KROWICKI 
elektroakustycznej: HUBERT BREGULLA 

Zamówienia zbiorowe na bilety dla zakładów pracy i szkół przyj
muje codziennie w godz. 9-16 Biuro Organizacji Widowni, 

ul. Zapolskiej 3, tel. 387-89. 
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