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B ylem, przyzn, m się. nieco z koczony kiedy 
ki rownicl\\o Pra k1q,:o Teatru Lud(1we o 

Z\\ rócilo i do mnie z prop z •cją \\ · ta\\ ienia 
„Odu.:etóu:". W swoim cza i . w 11 eh 19411 :iU 
sztuka La prze la µrz z wiei se n kich (i n-
ro ~agr:micznych) wywołując na ol closc duże 

wrażenie na widowniach. No tak, ale były to Jata 
b. rdz..o j .szcze bliskie, pt zcdst, wiunym w sztuce 
zdarzeniom i konfliktom. co dl.1 znint resowania 
publicz.no!'lci mogl i chyb mu ialu mi " \'led · 
zrozumiale znuczenic. Juk lo znlnt r imanie m żt 

wyglądać dzi iaj, w przc ło 13 lat po pra, emic
rze „OdtL'elóu" w wai. znw. kim Ten trze Pol kim 
i w 15 Int po wypadk eh będ cych temat m tej 
fiztuki? .Tnk dzisiaj, w dni ich 20-lecia po\\ m 
PPR, „zagrają" zwla zcz·1 jej tn ci polityczne. 
zwi4zane z okresem \\Ulki o ugrunlm~anie ·władzy 
ludowej \\' Pnlsce poci kier 1\\ nictw m wlasnie ow
czcsnej n,1szej Partii? 

J: snc. ż • takie p ·tanie obk pr-t d 
wszy:tkim Dy1 keja l'ra. kiC' o T alrn Lucie'' eno. 
Lecz chyba j :;zczc mocnie1 t:in Io no przed auto
rem sztuki. Zwla zeza ż w k n ekw nc.1i zgody 
na wy. law1enie „Odu etó1c" w 1 ku l 91il mu ialo 
się wylanie drug:e, wl 1snie dla ,tul(lra naJb, rdziej 
istotne pytanie: j,1k się usto unl·ować dz i~ I a; du 
tek~tu tej 1.tuki u:;talunego w r ku 194!1, w różnej 

pod wielu wz lędarm sytuacji politycznej oraz pny 
Innych mz dzi ·fejsze możliwo ciach wat ztatu 
dramaturgicznego autora, który właściwe d wi d
czenia w tej dziedzinie zdobył dopiero w lat eh 
nn tępnych? 

W rezultacie moich rozważań doszedłem do na
stępującego wniosku: „Odu·ety" nie są 1uz ztuką 

całk wicie .,\\ ·pólcz ·ną" w tym znaczeniu, w ja
kim nlq byty w roku 19-18. ale nie są też j zcze 
. ztuką •. historyczną·· w tym sensie, że jej temat 
należy do zamkniętego wyraźnie okre u prze-zło

ści. Dla wielu Judzi w Polsce uczuciowe Z\\ iąz

ki z wydarzeniami tamtego czasu mogą być do dzi 
dnia jeszcze bardzo żywe. Z drugiej jednak trony 
w 15-leciu. jakie już upłynę! od roku 19-16, doko
nało się tyle głębokich i nieodwracalnych zmian 
w naszym,życiu i w na. zym myśl niu. że możemy 
z dużym poczuciem rzeczywi. lości mów1c już 

o osiągnięciu perspektywy, niez~nej dla b1ek
t ·wnego sądu o tamtym okresie. A zatem dln wi
dza teatralnego .nnno 1961" \\Zględna hi t01Tcz
no.'ć tematu „Odtcctóu:" będzie może z;. prawlon 
- powiedziałbym - uczucio\\ ą potrzebą pn:m dze
nia samego siebie, wlasnej dzis1eJszej 1·eakcji na 
to, czym byli ·m • w czasie kiedy rozgrywa . lę 
akcja mojej .sztuki. 

W ·daje mi i,, że stworzenie teatralnych możli
wości takiego „sprawdzenia amego siebie". mniej 
lub więcej głębokich zmian w naszym my leniu. 
może być dostatecznym uzasadnieniem wystawie
niu „Odu:etów" w 20 rocznicę pow tania PPR. 
Stwierdzenie takie daje odpowie<\ź na pierw.ze 
pytanie, wynikające z inicjatywy Praskiego T a•ru 
Ludowego. 

Na drugie pytanie: o t unek do tekstu ztuld 
odpowiedź nie mogła we mnie budzić wątpliwości. 
Z obu w pomninnvch już \ zględów politycznych 
i art ·:;tycznych, należało do nać krytycznej rewi
zji tekstu, ustnlon~o w r. 19-18 i w pewn) m t p
niu opracować ten tekst na nowo. 

Z te,go punktu widzeni sprawą w „Odu etach' 
e:a.s, dniczą jest szczególne powiązanie dwóch wąt
ków: politycznego i rodzinno-osobistego. Samo w 
sobie takie powiązanie bywa rzeczą czę;;1ą i „nor
malną·· w utworze literackim, w tym jednak wy
padku chodzi o pewną dra tyczno.'ć wątku todzln
nego i takie wprowadzenie go w polityczną mate
rię . ztuki. że w odczudu \\ ielu widzów I kryty
ków konflikt ideowy „Odwetów" uległ zmąceniu 
czy nawet skrzy\ ·ieniu. 



·wJ znam . zczerze, iz czę ci o w~· 
z tym wr.wtcm. \\'yJąlk \\ osc 'tuacji 
jaka - w r~zultacic zd, 1 zen oclleglej prz zlosci -
Ltnieje między glownymi p tac1 mi .ztuki rz 
cz}·w1sc1e nada.ie \\Oi t piętno polilyczn mu 
między nimi konfliktowi, który przeciez nic m 
\\'sobie, j Jl ch.xlzi o tamte cza y. nrc \\_·j.1tko\\ 
Możnaby ''Pr \\cizi n:1 t 
\\TPadki 
skądinąd 

bvwu na 

z writklcm rodzinno
o obi. tym nnd je c 11 j pr. wje roz r ''aj et. j i 
między gluwnymi post 1ciami J:)C\\DI\ 1udzkq s ~z•

stośc \\ ażm1 dln dram,1tyczncgo W\ r zu tej pra-
wy. Soczysto . kmpcralurę, n, pi ct uczuci \\ 
Poza lym wyd, J mi się - o cz ·m pi a!Pm już 

kied ·:s z oknzJi pr pr mien· „Odu· rów" - ze "I -
śnie w burzliW.\ eh okre. ach histurn o obi le Io v 
ludzkie bardzo czi: to . up! 1ją i<: w n jbardz1 j 
nieoczekiwane węzły \'Ja:ni z konmkt. mi -0„ol
nymi. społeczno-politycznymi. o wi e czę:ciej, niż 

w okresach ustabiliW\\'anego życin. Stąd zczc
gólna dramntyczno. ć Io. ów jedn tki w okr nch 
r wolucyjnych, z których tak \\ 1 I czerp, 1. zaw
sze literaturn, zarówno w prozie jak w drama~i<' 

W wyniku tych rozwnżań po t nowil m. mim 
w:zy:tko, zachować nadal w ,Odu·etach" to. co 
kiedyś :tanowiło powód krytycznych zastrzez n 
tzn. utrzymac wąt k rodzinno-osobisty bez 211 ,1d
niczych zmian. Uznałem nalomi::isl za celowe \\ · 
tek ten w pewnym topniu udyskr tnić przez pew
ne modyfikacje tekstowe, pozw·1lnjąc zarazem 
czyściej i jaśniej precyzować kon!likt polityczn~· 

Jeśli dodać do t o szer g zmian, skrotow i po
prawek natury literacl·o-dramaturgicznej. mogę po
wiedzieć, że Praski Teatr Ludowy otrzymał do re -
lizacji „Odu:ety" w pewnym ·topniu ,nowe··, \\' r -
dakcjl uwzględniającej. w p \Ynej pl'Zynajmniej 
mierze, zarów no dotychczasowe osądy lej szluk1 
jak i moje wla nc do<wi dczeniu scenopi ar kie 
Int. jakie minęły od jej napisania. 

Leon Kruczkowski 

W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA 

Więcej niż czi rowickowa już tradycja na ze o 
piśmi nnictwa pięknego - tradycja zninau •u

TO\\ na kula wą j z cze C2J ... -;to, je li idzi o jej "" r
t ci art\ styczne. le I i wl. tą. pełną nieraz ·we
wnętrznej pasii działalnością pbur ką pana z Na-

lowic i arc ·genialnym dziełem rcnesan ·o\\'ego m1-
lrza, do dzisiaj zadziwiającego nas twórcy Pieś-

111, TrenÓtL' i Odprau·y po lóu.• greckich, Jana Ko
chano\\. kie •o, bez trudu pozwala określic cechy 
zcze6Ólne tego pi mlennichvu, j o gluwny nurt 
toczący lę prawie nieprzerwani · prz z tulccia. 

J t io ltadycja literatury w służbie narodu. od
d n j spra\\ ie walki o prawn człowieka do S'\\O

rozwoju, ci po tęp - literatury humuni
ycznej. głęboko u polecznionei 1 - • by nie było 

tu żadnych niecl powiedzen - n w kroś p li
t ·cznej. 

T ką tradycję naszego pi mi nnictwa podbudo
'\\, I dzialalnosć par e.rcellcncc politycznych pi a
rz • XVI stulecia z Ftyczem l\Iodrze\\ kim na 
czele i utwierdzała kolejno bujn , bogata Lwórcz 'ć 

lite1alów Oświecenia. wielkich i małych romant ·
• ''· n pożniej Kon pnlckfej. Pru·a Orze z:kO\\ej 

- nic chodzi tu o wyczerpujący reje·tr nnzwl k, 
k z o słupy milowe drngi - aż po Stefan. Ze
ro kiego. 

O tatni z wielkich mi. trzów pióra w n szych 
dzi iach, zmnl'ły przed trzydz1e tu pięciu laty autor 
Ludzi bezdomnych i Przedu:io'nia, oddając wój 
m pn Polity talent w • łużbę narodowi walnie 
p zyczynil ię do ugruntowania w um:i.. lach prze-
'' ·adczeni . że sztuka pisarska to tęga br ń 

w walce ideowej - dz.iala1nośc1ą swoją jeszcze 
r z nader sug tywme nam uprzytomnił, jak waż
ną i odpawiedzialną funkcję społeczną spełnia 

dzieło literackie. 
Trudno było tu nie wrócić myślą do tych kilku -

być może - banalnych nawet stwierdzeń, gdy ię 

chce mówić o osobie i twórczości autora Kordiana 
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OSOBY 

Slefan Ja!.'(min, dyrektor gimnazjum 

Okulicz, były pułkownik 

Sabina, jego żona 

Matylda 

Julek 
ich dzieci 

Lemański 

Lemańska 

Urbaniak. 

Teresa, służąca Okuliczów 

,.Rom n" 

Ą" 

Reż 

See 

Premiera w grudniu 1961 r. 

- TADEUSZ BOGUCKI 

-..LJJe-J • H 

- ARTUR KWIATKOWSKI 

- JADWIGA GOSŁAWSKA 

- ALICJA WYSZY -'SKA 

~JERZY MOLGA 

- KAZll\lIERZ Z RZYCKI 

- BARBARA KO CIESZA 'K 

- WLADYSLA W ST A. '!SZEWSKI 

- ALDONA PA\\ LO\\'SKA 

- JERZY MARR 

OLG KOSZUTSKA 
WACŁAW UJEJ KI 



1 chama. Włu. nie bowiem działalność Leona Krucz
kow kiego zarówn ści:ile pi a1 kn. jak i równole
gle z nią bi gnąca, organicznie z nią powi<\7.ann -
społeczna, je t \Vyrazcm ~wiadomie kontynuowanej 
tradycji. jaką k ztaltowali w Polsce na i wielcy 
poprzednicy. 

Gdy Leon Kruczkow. ki podejmował swoją pracę 
pisar:ką debiutując w roku 1928 tomem poezji 
Mioty nad śu·iatem, Zerom. ki .1uż nic żył. W! le 
jednakoż wskazuje na to. że nic kto inny, tylko 
przede wszy. lkim \\'luśnie twórca Pr:edwwśn1!1 

odegrał decydującą rolę w pierwotnym kszt. lto
waniu się po. tawy p1!żnicjszcgo autora Kordi!rna 
i chama. Nic był lo odosobnion) zr ·ztą pr..wp11dck. 
Znany jest dobrze pn:emol:ny wpływ Stefana Ze
rom kiego na pokolenie współczesnej mu intełt

gencji. Ale w roku 1928 było również oczywi. te 
dla wszystkich, którą pragnęli służyć postępowi. 

slużyc sprawie \\'YZ\\Olcnia połeczne •o ma ludo
wych. że wielki orędownik „ludzi bezdomnych" 
poniu·l tt-a~iczn<1 klęskę id ową że droga do 
wyzwolenia prowadzi tylko przez rewolucję 
li clycz.ną, której Zerom. ki chciał unikm\C. 

le 
ja-

Tol ż rnlod.\· Kruczkow,ki zuk11jąc rozwiąz nla 
probll'mów jątn:ących serca i umysł)' ·wielkich n -
szych pisarzy XIX i pici'\\ Z)'Ch lat XX . tulccia 
odważnie wyciągnął \\·nioski z ich porażek i w zcdł 
na tę drogę. 

Rzecz jednak znarni nna: wiążąc !iię z re \'Oiu
cvjn~·m ruchem robotnic-.l m .• tajqc na pc1zvcjach 
ideologicznych tego ruchu pc1ku il się przede w::.zyst
kim jako pis:trz o prubę rozwiązania tego probl -
mu. który ::.tanowi! centrnlną oś zainler ow<.1-
nia postępowych urnyslc'iw minionego cza u, sięgnął 
wJaśnie do problematyki chłop kiej. Nie była o 
sprawa przypadku - pisząc Kordiana i chama. 
najwyraźniej polemizow~1l ze Slefonl•m Z 1 om kim. 

Nazwisko Leona Kruczkowskiego ·w litcr<.1lurzc 
polskleJ lat międzywojennych zwii1zane j t 
z k ztaltowanicm ::.ię u n, rewolucyjnego nul'lu 
tej li tera tury - z nat·odzinami ,ocjulistycznej lite
ratury i poezji Z\\;ąz:inci z wielkim ruchem wy
zwoleńczym świata pracy. 

Tego rodzaju zaangażowanie ię ideowe pisarui 
wyplywać może tylko z najściśl ej zcgo zwiąwnia 
się z życiem, z bezpo.~1·ednicgo. aktywnego udziału 
w toczącej się walce. Staje tu znak równ nia po
między twórcą i działaczem, pisarzem i szerego
wym bojownikiem o zwycię:;two wyznawanych 
ideałów. 

Służyć \\'. zy.1kimi :iłami. wszystkimi do t pny
mi rndkarni człowiekowi - oto hum nistyczne 
zulożcnie Je.7.ące u p dstaw takiej konc pcji ideo-
wej tawy pi al'7.a. 

Cz ·liż nic j t to konc pcja jnk najbardziej zcod
na z uk ztattownnym1 przez nns7.,1 tradycj„ pojc
c1ami o roli i zadaniach pi aI"Z ? 

Cz •liż za aclnlczo odbiega ona w cz.rmkolwl k 
od moralnej po tawy 1 pr, klykl życiowej, j, kiCJ 
wz ry dali nam Mick ie\ ·ie.z, Konopnicka lub Ste
fan ż :-om ki? 

„Ale tn·ardo, ale jasno 
Sród 11arud11 rveoo st11~. 
Myllq bit, c/wrqgr le rum•, 
S "'" "~IJ11U tarcz:q lt lasnq „„ 

pt-.lypomina . i~ kategorycrny nakaz Juliu ·z..1 

Słownckic~o. 

I. ta .i: przed~ jącc \\')buch drugiej wojn · ·,,la
towej, burzliwe lata nadclągiijc;cej ro1.y ft zyzmu 
i nowej rzezi narodriw p stawiły pi arzy pol. kich 
pned wielkim egzaminem m ralno-i:;t1litycznym, 

brutalnie nar~uciły warunki prawdzaJącc "" rt(l-c 
p ta w. 

J l to r kr , w kturym n tępuje \\ytwme roz
war. twicnic ideowe polskiego społeczeń twa i po
'ilyczne dojrzewanie ma; do oczekującej je nieba
wem ciężkiej próby. 

.Jest to 7.arazem okres szczególnie oży\\ ioncj ak
tywn 'ci pisarzy związanych z ruchem robotni
czym z demokratycznym ruchem lud.ii pracy. go
rąco i oli<.1rnie p1-zcciwstnwinj(\cych się znlewO\\"i 
lali w tecznictwa. ciemnoty i barbarzyń t\va. 

W tym cz<.1sie nie tylko rozszerza się krq~ pro
bl mal)'ki i tematyki :tanowiąccj przedmiot twór
c-1.ych rozwiązań Leona KruczkO\\" kiego. Po j~z

cze jednej książce poświ(iconej zagadnieniom żyda 
naszej wsi u progu stulecia - po Pawich piórach 

pi ze całkiem już w p<ilczesną powieść traktuJąc 

<> nktualnie bolesnych sprawach bezrobocia inteli
gencji - Sidła, piórem dramaturga sięga po raz 
pierwszy do lrnpujących umysły spraw wspolcz -
n) eh 1 iemiec hitlerow kich. Powstaje jei::ci pien,·
i-z · utwór sceniczny Bohater naszych czasóu:. Przed 
orną wojną wyjeżd7.a do Belgii, by tam dla celów 
powieściopisarskich zapoznać się z życiem pol~kiej 
emigracji zarobkowej. Obok tego rozwija on oży
wioną d7.ialalność i deowo-społecrną i polityczną 

bierze czynn~· udział w organizowaniu zerokieg 
frontu inteligencji do walki z faszyzmem 0 demo-
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krację, o pokój działa jako publicysta. prelegent. 
mówca na zebraniach publicznych. Jest jednym 
z w pólorganLz.ulorów glo:nego zjazdu we Lwo\\ ie 
w 1 ku 1936 w obronie pokoju i kultury 
Przykładowo w~kazanc tu formy działalno'ci au

tora Kordia1ui i chama nie wycz 1 pują oczywi.'cie. 
bogatego reje tru faktów zwir zanych z tą dzia
łalnością - bo także i tu nie o t ki rejestr idzie. 
Idzie o zarysowanie sylwet człowick; 1 i pi arza. 
dla któr :> owe „sród narodu ~w' o toć"" było 
za\\ ze - bez względu na to. jak będziemy o.ą
dzać jego c, yny - istotn trc. cin :7.yc1u i twór
czości. 

A osąd tych czynów w tatccznym rozrachunku 
musi być przecie jednoznaczny. 

Pięt nuścic lat w Pol ce Lud O\\ ej to no\\ ·. nic
zw ·kle cl kawy okre. w życiu i t"I.\' 1rczo ci utor 
Kordiana I chama, ciekawy przed w ZY~ tkim chy
ba jako ok re praktyeznej realizacJI id alów, któr _ 
jeszcze prled tak niewielu "Io unkowo laty :7.yly 
w sferze nadziei, że nie powiemy - marzen Okre-

y takie no;;zą w obie dla natur arty t.>cz.nych, 
skłonn ·eh wł, 'nic do marze1'i, groźne niebezpie
czeństwa. Szczególne niebe.zpiccze1i twn jeżą się 

tu zwłaszcza przed 'tymi. kt rzy idąc 11:ew lucyjny
mi drogami prz ·wrkajri do postawy nieustnnncgo 
sprzeciwu wobec utncz tJqceJ ich rzeczywisto ci. 
O ileż to łat\\ iejsze od mozołu realizowania wśród 
tysiącznych przeciwności wznoszonego w mialych, 
młodzieńczych snach gmachu ludzkiego szczę cin! ... 

Ale Leon Kruczkow kt by! i pozostaje nic tylko 
pi arzem realistą, ale I działaczem realistą. 

Zaslan wiał mnie nieraz wzajemny stosunek 
tych d\\ óch kreacji w jednej o ·obie - działo cza 
i twórcy. Specjalnie wtedy, gdy z niepokojem myśla
Jem o tej se ce zajęć - ministrowań, posłowai"1 itp„ 
które pocl1laniajq tyle energii autorowi Niemców 
i Picrws::cgo dnia tL'ol11ości. Czy nie są one zbyt 
ciężkim huruczem składanym na tzw. ołtarzu spraw 
publicznych przez arty:..tę. jakim niewątpliwie jest 
Kruczkow:.ki? I wyd, je mi się już, że samo takie 
po t wienie spruwy J t czymś Jak naJbardziej 
fal zywym. 

Bo u pisarza tak głęboko u połecznionc~o nic 
ma i nic może byc tu .-ozdwojenia • ni sprzeczn sc1. 
Bezpośrednia dzialaln ść . poleczna p pyl· ha go 

do wórai:ości - j t Jej . ilą napęd \"ą, n t\\ ór
czo ć arty tyczna - najwyż.! z.1 form<.j pokczncj 
działalności. 

'ie można tu i nie należy rozdzielać czynnego 
ucze tnika ruchu pokoj;.i od twórcy Niemcóu.• czy 
P1crie~zego drtia u:olności. a posła dl Sejmu Pol
kiej Rzeczypospolitej Ludowej od autora Oclwc-

tów czy też Ocl1declzi11. 
'fe wszystkie wymienione tu utwory Kruczkow

~kie~o byly jegu sukccsnmi nrty tycznymi. Nie 
miejsce tu •na ich an, lizę. 'a j~no w, ze.lako wy
pada zwrócić uw •ę: w p rC\\·ołuc ·jnym okr ie 
swC'j twó1·czoścl - prawic w •Jącznie dramatur
gicznej - Kruczlrnwski szcz 1ilnie cclnic atakuje 
problematyk~ czasu sii;gając do najbnrdzil•j nl·turd
n ·eh zagadniL'li. Przedmiotem jog 1 twi1rczych z -
in tere wnr1 sq wci:\ż te spr~1wy dzi ·icj_zego na
szego życia. klorc budzt1 n jwięk.~zy niepokój 
w umysłach - decydujące. można rzec, o charak
terze tC'gn życiu . 

I ~tąd tylu! do wysokiej ran i pi arza w slużbie 

człowieka. 

Sta11islau• Ry zard Dobrotcolski 

(Z nrtykulu o Leonie Kruczkow kim, d1 ukowanci;o 
w „Nowej Kuilu l. " nr !!7, 3.\' 11.l!lliO r.) 



ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY 

AKTORZY 

LEONARD ANDRZEH:WSKI 
RYSZARD BACCIARELLI 
EWA BERGEH-JANKOWSKA 
TIANNA BIF.:LSKA 
TADEUSZ BOGUCKI 
LUCJAN DYTRYCII 
JADWIGA GOSLAWSKA 
ANDRZET GRZYBOWSKI 
IRENA JAGLARZOWA 
JERZY JANUSZEWICZ 
MARIAN JONKAJTYS 
JULIUSZ KALINOWSKI 
JOZf:F KLE.IBR 
ROMAN KLOSOWSKI 
BAHBARA KOSCif.:SZANKA 
JRF.NA KOWNAS 
ARTUR KWlATKOWSKl 
ZENON [„\UIU:NTOWSKI 
TEHESA I.11'0\\'SKA 
t.UOMIL1\ 1 ,\CZ\'NSKA 
.n:nzv 111.urn 
.ll-:HZY l\TOl.GA 
MARTA lllOŻDŻENIOWNA 
CZESL,\ W MROCZF.K 
JAN NOWJCl(I 
ALDONA PAWI.OWSKA 
MlF.CZVSt./, W PIOTROWSKI 
\\'0.TClF.Cll R.\DZIKTOWSKI 
ZENON REK 
JANINA s1m~:DYNSKA 
'WITOLD SKARUCH 
WLAOYSLAW STANISZEWSKI 
GF.llARD SUTARZF.WJCZ 
.JERZY WICIK 
BARBARA WYSZKOWSKA 
ALICJA WYSZYJ\ISKA 
SYLWIA ZAKRZEWSKA 
TOMASZ 7.1\T.IWSKI 
KAZll\flF.RZ ZAHZYCKI 
BARBARA ZTELT SKA 
ALINA żELISKA 

Sc nogr:if 

ROMUALD NOWICKI 

Dyrektor I kierownik artystyc1.ny 

JERZY RAKOWIECKI 

„l'r11 a", Sm. Z. ll02. S-8 

K. S..'.l biletowa T e l r u r7.} n na c<>
dzlennle od godz. 10 do 19.lj, a w po

nledzlo lkl od godz. 10 do 11. 

* 
Przed~przedaż b!le<ów: „ORBIS" ul. 
Bracka 16 I ul. Targowa 5ij, kas» 
„Sl".\nF" Al. Jl.'rozollmskie 2;; oraz 

l;a~a blletowa T(':ltru (tel. 923-6GJ. 

* 
Zamóv1ienla na bilety zbiornw<' przyj
muje Oq:nnlzacja \\idown! (tel. 913-1;1; 
I 93!-IRi na mlcslqc z gor " codziennie 
od ;?odz. A tlo 16 prócz nlt!dl!eJ l świąt. 

* 
DoJ.izd tlo Teatru tramwajami nr t 
i J!! oraz nutobus:iml nr 101 z Pl. 
Trzech Krzyży I nr 119 lub 110 spod 

cerkwi prz)· Dworcu Wileńskim. 

* 
PO PRZEDSTAWIENIU SPECJAL •y 
AUTOBUS ODWOZI PUR!.ICZNOSC 

DO PLACU KONSTYTUCJI 



SEZll 1161/12 

Cena sł 2,50 


