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KRÓLESTWO KONGRESOWE 

W ROl(U 1830 

Królestwo Polskie, tzw. Królestwo Kongresowe, utworzone w 1815 decyzją Kongresu 
Wiedeńskiego· z ziem Księstwa Warszawskiego (bez Poznańskieg o) jako monarchia połączo
na unią personalną z Rosją {1816 - 128,5 tys. km2 , 3,3 mln ludno,ści)., ~edena przez 
Aleksandra I konstytucja {1815) w oparciu o projekty polskie, w szczegolnosct A. J. ~zarto
ryskiego, należała do najbardziej liberalnych wówczas w Europie, z czym koła pol1~yczne 
szlachty i mieszczan wiązały początkowo dale'ko idące nadzieje na odbudowę panstwo-
wości polskiej. , 

frawa polityczne i swobody gwarantowane przez konstytucję były przez krola-cesarza 
i wielkiego księcia Konstantego stopniowo ograniczane; 1819 wprowadzono. cenzu.rę.' zor
ganizowano tajną policję, ograniczono liczbę szkól elementarnych na wst, zmn1e1szono 
liczbę wykładanych przedmiotów; po bujnym rozwoju oświaty pod kierownictwem S. K. ~O
tockiego nastąpił jej upadek po objęciu kierownictwa tego resortu przez S. Gr~bowsk1e.~ 
go. Od 1820 przeciwko łamaniu konstytucji występowali przedstawiciele liberalneJ ~pozycji 
kaliskiej. Odwrót od liberalizmu i !amonie prawa, a równocześnie doras~anie now.e1 ~~ne
racji ogrn niętej ideami romantyzmu, zrodziły ruch norodowowyzwol~n.czy prze!a~1a1ący 
się w formie spisków o ideologii szlachecko-rewolucyjnej, zwłaszcza wsrod młodz1ezy aka
demickiej i w armii. 

Wielka Encyklopedia Powszechna, t. 6 
PWN Warszawa 1965 

KONSTANTY, DRUGI SYN PAWŁA ... 

Konstanty, drugi syn Pawła, była to istoto najosobliwsza, jaką kiedykolwiek notura wy
dać mogło. Wszystkie ostateczności, wszystkie sprzeczności w niej · się połączyły. 

Bystry, dowcipny, przebiegły, wielkiej pamięci, niezmordowanie praco~ity, żelózne! ręk~, 
rozumiejący przy tym niektóre uczucia, dobry no przykład syn, po swo1e_mu dobry. 1, mąz, 
ole za to ileż przywar, zdrożności i namiętności! Bystry, bez żadnych wyzszych poięc, bez 
żadnej gruntowności, bez żadnego wytrawnego sądu; dowcipny, ole tylko ku złemu'. nic 
w nim wyższego, nic wyniosłego, wszystko małe i płaskie, wszystko pod wpływem pierw
szych wrażeń; - no rzędzie pasji i namiętności. Popędliwy do szaleństwa, gwa~towny do 
wściekłości, mściwy bez granic, tyran z natury, barbarzyńca z pojęcia, o humor, kaprys 
wszystkiemu kierunek w nim nadawały. Tchórz z urodzenia, a pełen manii wojskowości 

i żołnierstwa, oko miał argusa. Guzik źle przyszyty, kopyto konia nie dość uczernione, nie 
uszły jego wzroku i były przyczyną nieszczęścia jenerała, oficera i 'żołnierza. 
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„„. Nie lubię wojny" rzeki jednego razu „bo ona psuje żołnierza, wala mundury i roz. 
przęga subordynację" . 

. „ co wyniosłe, szlachetne, narodowe, można powiedzieć, iż z umysłu i systematycznie 
starał się prześladować, poniżać i wytępioć, zaprowadzając natomiast płaszczenie się, pod
lenie i poniżanie „. 

„. szczególniejszym i najulubieńszym zatrudnieniem Konstantego była policja , policjo 
tojno, szpiegostwo, podsłuchy, zbieranino wieści, plotek i bajek, i może nigdzie nie było 
tok liczna zgraja donosicieli, jak u niego w Warszawie. Była policjo polska i moskiewska, 
policjo cesarska, książęco i rządowo, policjo cywilna i wojskowo, policjo Rożnieckiego, 
Kuruty._ Lubowidzkiego .i Bóg wie czyja. 

Stanisław Borzykowski 
„Historio powstania listopadowego" 
Poznań 1883 

ROŻNIECKI 

„. węszący wszystko na wszystkie strony, wojskowy i cywilny sztab gończy trzymał na 
smyczy mocno, to znów wolniej popuszczając wodzy i szczując, goniec i wielki łowczy 
Wielkiego Księcia, generał żandarmerii Aleksander Rożniecki, podkomendny generała 
Jenszowo. 

W zawodzie zaś swoim osiągnął on taki rekord, że z pomocą pułkownika barona de 
Soss z powodzeniem szpiegował na rozkaz cesarza samego brata W. Księcia i równie.! 
z powodzeniem za pośrednictwem swoich zaufanych na zlecenie W. Księcia szpiegował 
samego cara „. 

Lista urzędowa wszystkich szpiegów politycznych przenosi/o liczbę 200, o przesadnie licz
l:ę tę opinia publiczna dwudziestokrotnie pomnażała, podając ich liczbę no przeszło 4000. 

Utrzymanie zaś co/ej tej policji tajnej szpiegowskiej kosztowo/o dziennie oż 600 dukatów. 

Juliusz Stanisław Herbut „Noc listopadowa 
w świetle i cieniach procesu przed Najwyż
szym Sądem Kryminalnym", Warszawo 1926 

SPRZYSIĘŻENIE WYSOCKIEGO 

W tej aurze na arenę działań mających już wprost prowadzić efo walki zbrojnej wy
stąpiła nowa organizacja i nowa generacja patriotów. W połowie grudnia 1828 r. instruk
tor Szkoły Podchorących Piechoty w Warszawie, podporucznik Piotr Wysocki, utworzył 
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w tej szkole tajną, bezimienną organizację, która przeszła do historii pod nazwą Sprzy
siężenia Wysockiego lub spisku podchorążych. W jakimś stopniu była to kontynuacja ist
niejąc;ego tu od 1819 r. koła Wolnomularstwa Narodowego, a następnie - Towarzystwa 
Patriotycznego. 

Niewielkie kółko tajne skupiało młodych, dwudziestoparoletnich podchorążych, wśród któ
rych najstarszy był sam przywódca, liczący 31 lat. Było to więc młode pokolenie „urodzo
nych w niewoli, okutych w powiciu". Nie przeżyli nadziei i katastrof ostatnich lat Rzeczy
pospolitej, a trudna, zakończona klęską, epopeja napoleońska jawiła im się jednoznacznie 
wyidealizowana jako „jedna wiosna w życiu". · 

Wysocki hamował dążenia spiskowców do samodzielnej akcji sprzysiężenia mającej na 
celu uzyskanie niepodległości kraju. Organizacja nie wypracowała konkretnego programu 
działania ograniczając się do deklaracji, że gotowa jest do walki zbrojnej „w obronie 
zgwałconej konstytucji" i nie 'podejmie podobnej akcji „bez zasięgnięcia opinii ludzi po
ważnych", „bez przekonania się, czy dany krok zgadza się z wolą narodu". Te nader 
mgliste zasady oznaczały, że spisek ma jedynie zainicjować ewentualną walkę zbrojną 

pozostawiając pełne kierownictwo nią, precyzowanie i realizowanie jej celów patriotycz
nych politykom o uznanym autorytecie. 

Jerzy Skowronek, Irena Tessaro-Kosimowa 
„Warszawa w powstaniu listopadowym", 
Warszawa 1980 

PRZYGOTOWANIA 

Od połowy wrzesn1a kierownictwo spisku zaczęło bezpośrednie przygotowania do walki. 
Wyznoczało kolejne terminy wybuchu powstania na 10, a następnie 20 października i opra
cowało z inicjatywy Zaliwskiego plan działań. Sygnałem do ich rozpoczęcia miał być 

pożar w okolicy Łazienek. Zamierzano zabić wielkiego księcia w celu sterroryzowania nie
przyjaciela i wyższych oficerów polskich przeciwnych powstaniu, przeciąć łączność między 

poszczególnymi oddziałami wojsk carskich stacjonujących w Warszawie i kolejno je roz
bić, rozbroić lub zmusić do opuszczenia miasta. 

Przewidywano, że na czele sił zbrojnych stanie Józef Chłopicki lub Stanisław Potocki 
(zwany „Stasiem Potockim"), a do rządu wejdą demokratyczny polityk i wielki historyk -
Joachim Lelewel, oraz reprezentanci opozycji sejmowej - Roman Sołtyk i Władysław Ost
rowski. Jednakże w istocie rzeczy nie uzgodniono niczego poza samym rozpoczęciem akcji 
zbrojnej (i w tym nawet nie zapewnili sobie spiskowcy poparcia wszystkich oddzi~łów 
polskich stacjonujących w Warszawie). 

Jerzy Skowronek, Jrena Tessaro-Kosimowa 
„Warszawa w powstaniu · listopadowym", 

Warszawa 1980 



DO BRONI! 

„ 

Wysocki wszedł do szkoły, przerwał lekcję teorii, wykładaną jak zwykle o tej porze, i do

bywając szpady zawołał donośnym głosem: „Polacy! Godzina zemsty wybiła, dzisiaj zwy

ciężymy albo polegniemy - nadstawmy piersi nasze wrogom, aby były dla nich Termopi 

lami!" Rozległ się w sali okrzyk: „do broni, do broni!" 

Maurycy Mochnacki 

„.Powstanie narodu polskiego w roku 1830 1831" 

cyt. wg wyd. Poznań 1963 

W TEATRZE ROZMAITOŚCI 

Noc 29 listopada zastała Chłopickiego w Teatrze Rozmaitości na placu Krasińskich. 

Grano właśnie w teatrze trzy sztuki : „Bankructwo partacza Dratewki" - krotochwila ze 

śpiewkami, „Król migdałowy" (Stanisław Leszczyński} i „Komedyo-Opera" z francuskiego 

Scribe'a i Melesville'a, z obsadą artystów Giżewskiego, Baranieckiego, Choynackiej, Szy

manowskiego, Niwińskiego, Rostkowskiej, Moszyńskiego i Majewskiego i gwiazd sztuki 

dramatycznej: dyrektorów Jana Jasińskiego i Ludwika Panczykowskiego. 

Właśnie Chłopicki słuchał farsy pt. „Bankructwo partacza", gdy z warty pod kościołem 

Bernardynów wyszedłszy dobosz, chodził po Krakowskim Przedmieściu, bijąc z całej siły 

w bęben na alarm. 

Pod sam Teatr Rozmaitości nadciągnął oddział kilkudziesięciu żołnierzy pod komendą 

por. Zajączkowskiego, zaś konno nadjechał później między godz. 7 a 8 sztabsoficer z do

bytą szpadą, kazał dozorcy policyjnemu Gasparskiemu wywołać z teatru jakiegoś polskiego 

oficera, a gdy doń wyszedł z teatru adiutant placu por. Ferdynand Maykowski, sztabs

oficer nie chciał z nim mówić; dopiero, gdy wyszedł doń por. Zajączkowski, sztabsoficer 

porozmawia/ z nim w cztery oczy po cichu, zawrócił i odjechał. 

ł zaraz też po odegraniu pierwszej krotochwili wpadł do teatru por. Dobrowolski z do

bytą szablą·, rozbroił i aresztował w przedsionku kilku oficerów rosyjskich, a niosąc w le-
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wym ręku kilka odebranych szpad, na czele żołnierzy idących z karabinami nastawionymi 

do ataku wpadł na widownię zawoławszy: „Rosjanie mordują Szkolę Podchorążych w Ła

zienkach! Polacy do broni!"; po czem oznajmiwszy obecnym oficerom rosyjskim, że ich 

aresztuje, polecił im złożenie broni, na co oficerowie rosyjscy, wśród nich adiutant W. Księ

cia kpt. Bozobrazow i młody pOJ". Gendre, nie wiedząc o wypadkach w Belwederze, a ostat

ni i o śmierci swego ojca, składali bez oporu swe szpady do rąk por. Dobrowolskiego. 

Zwrócił się zaś do widzów ze słowami: „Panowie tu spokojnie bawicie się, a tom na 

szych rżnąJ Nie czas bawić się! Domy do domów!" 

Następnie por. Dobrowolski podszedł do gen. Chłopickiego, stojącego w pierwszych 

krzesłach i no słowa generała „Zastanów się pan, co pan robisz!" odpowiedział: „Gene

rale, nie' czas już zastanawiać się, nie czas tłumaczyć się; dopełniam mego obowiązku!", 

a następnie podając Chłopickiemu szpadę rzekł: „Generale, pomagaj nom, teraz czas!". 

No to Chłopicki odparłszy z flegmą: „Dajcie mi spokój, idę spać", wyszedł z teatru i udał 

sie do pałacu Komisji Rządowej Wojny, gdzie długo przebywał z pułk. Sobieskim, ppułk . 

Denhoffem, pik. Szwerynem. 

Przed teatrem zaś stał por. Zajączkowski z drugim oddziałem żołnierzy, zatrzymując wy

chodzącą publiczność, to znów mówiąc: „Kto Polak, niechaj wychodzi!" 

A wielka część mieszkańców Warszawy nie przewidując wypadków tej nocy zabawiało 

się tego wieczoru i w innych miejscach rozrywkowych no koncertach. 

Po imprezie w teatrze wpadł por. Dobrowolski o godz. 9.30 do kawiarni Honoraty Zim

mermonowej przy uł. Miodowej poszukując gen. Paca, wpadł z okrzykiem „Polacy do 

broni!", a jedynym łupem jego stoi się przysłuchujący się koncertowi z galerii gen. ros. 

Richter, którego aresztował. 

W sali powstało ogromne poruszenie, rodzina Zimmermanów uderzyło w lament i płacz, 

celo publiczność zaś czym prędzej opuściła kawiarnię . 

Chłopicki zawiódł Związkowych „. ukrywał się przed nimi, to w biurach pałacu Komisji 

Rządowej Wojny, to znów jak wiemy z zeznań stangreta Kamińskiego, w samym miesz

kaniu gen. Nowickiego w czasie nieobecności tegoż, skąd prawdopodobnie był i świad 

kiem strasznej sceny na ul. Senatorskiej. 

Juliusz Stanisław Harbut 

„Noc listopadowa w świetle i cieniach procesu przed 

Najwyższym Sądem Kryminalnym", Warszawo 1926 

JÓZEF CHŁOPICKI 

Józef Chłopicki zjednał sobie imię i sławę na polu wojennym. Usunięcie się jego ze 

służby czynnej, ciągła Wielkiego Księcia niełasko wzmagały ku niemu narodowe zaufanie. 

Mieszkał on w stolicy w ustroniu, mało z kim zażyły, w sposobie jakby zaniedbywał sprawę 

publiczną i mało dbał o wziętość swoją. 
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Obracały się ku niemu oczy narodu, powtarzano, że to będzie przyszły wódz narado · 
wego powstania. Jak się niedbały o sprawę tę w ustronnym życiu swoim pokazywał, tak 
również w pierwszym momencie, kiedy go głos powstańców do dowództwa powoływał. 

Ledwo z kryjówki wydobyty stanął na czele siły zbrojnej, nie bez widocznej niechęci roz
kmom i życzeniom zadosyć czyniąc. Prędko objawił swój humor, który mogł odstręczać, 

przerażać, a jednak jakaś ufność do rodaka każdego doń przywiązywała. Inszym on jest 
w czasie wojennej potrzeby, w czasie boju · samego. Wtedy widzieć go, pełnego zimnej 
krwi, umysłu spokojnego, z żywym zajęciem się i przenikliwym zatopieniem w krwawej 
v1alce, widzieć w nim, jak powiadają, człowieka natchnionego bez namiętności. 

WARSZAWA 

Joachim Lelewel 
„ Pamiętnik z roku 1830-31", 
cyt. wg wyd. Warszawa 1924 

W NOC LISTOPADOWĄ 

Mieszkańcy tej ulicy jak i Krakowskiego Przedmieścia na gwałt zasuwali okiennice, za
tarosowywali bramy, zamykali mieszkania. Na ten widok smutek ogarnął Podchorążych „. 

Szli jak błędni rycerze „. 

Z gorzką skargą zwrócili się do swego dowódcy, ale nieocen iony w takiej chwili Wysoc
ki pocieszał ich: „Nie lękajcie się, pójdziemy do arsenału, a tam zastaniemy niezawodnie 
wojsko". Na te wyrazy zaczęli nabierać ufności, a wołając „Do broni, kto kocha Ojczyz
nę, Polacy do broni !„." postępowali z wesołymi okrzykami, bijąc po drodze kolbaini w po
zamykane okiennice domów, budząc nie tylko czujność, ale serca i sumienia ich miesz
kańców. 

Na ten odgłos obywatele z dalszych ulic zaczęli pojedyńczo łączyć się z Podchorążymi, 
którzy ich własnymi pałaszami uzbrajali. Szła ich wśród warkotu bębna garstka najwalecz
niejszych. 

Wśród wieczornej pomroczy „ . rozognieni nierówną walką z nieprzyjacielem, upokorzeni 
i rozdrażnieni odmową gen. Potockiego, na którego tyle liczyli, smutni zawodem wyrzą
dzonym przez batalion strzelców i chłodnym ich przyjęciem przez pierwsze ulice, szli pro
w1.1dzeni przez Wysockiego i Szlegla - niezłamani jednak i straszni „. już żądzą ofiary 
kiwi . Szli dalej, jak burza, a biada temu, kto by stanął im w drodze. 

10 

Juliusz Stanisław Herbut 
„Noc listopadowa w świetle i cieniach procesu przed 
Najwyższym Sądem Kryminalnym", Warszawa 1926 



* * * 
Te nastroje osamotnienia pogłębione były przez informacje o postawie wyższych ofice

rów i większości dowódców, którzy zdecydowanie odmawiali jakiegokolwiek udziału w „bun

cie młokosów" i ściągali kolejne (słabo zaagitowane przez sprzysiężonych) oddziały do 

óyspozycji Konstantego. Niektórzy z nich aresztowali sprzysiężonych odsyłając ich do wiel

kiego księcia, a nawet strzelali lub rozkazywali strzelać do· nich. Zrozpaczeni podchorążo
wie zabili wtedy w pobliżu wejścia na dziedziniec pałacu Namiestnikowskiego na Kra ko~ • 
skim Przedmieściu gen. Maurycego Haukego i pika Filipa Meciszewskiego, a na rogu 

B:elańskiej i Długiej - jednego z najlepszych, ale zarazem i lojalnego wobec Konstantego 

generała - Stanisława Trębickiego, nieco później gen. Stanisława Potockiego, szczególnie 

gorliwego w służbie Konstantego tej nocy. Przywiedzeni do rozpaczy, zaskoczeni postawą 
generalicji i prawie wszystkich oficerów, sprzysiężeni w chwili największej desperacji od

ruchowo zaczynali stosować terror w stosunku do przeciwników powstania, ale nie potrafili 

z niego uczynić narzędzia politycznego działania ani zapewnić jednolitego dowództwa to 
czącej się w różnych punktach miasta dość chaotycznej walce. 

Dopiero krótka walka pod Arsenałem, głównym magazynem broni, poprawiła nastroje. 

Rzemieślnicy i czeladnicy Starego Miasta i sąsiednich ulic samorzutnie stanęli tu do walki 

z wrogiem, mimo że ich przedstawiciele nie byli wciągnięci do sprzysiężenia, a spiskow

cy próbowali nawiązywać z nimi kontakty dosłownie w przeddzień Nocy Listopadowej . 

Wspólnie z batalionem słynnych Czwartaków odparli atak oddziałów carskich, uzbroili się 
zdobytą w Arsenale bronią i w ten sposób przesądzili o sukcesie Nocy Listopadowej . 

„Odetchnęliśmy nieopisaną radością - wspomina/ Wysocki - kiedyśmy przed Arsenalem 

stanęli i zobaczyliśmy lud już uzbrojony. Warszawa nasza kochana nie zaparła się nas, 

ale ta Warszawa naówczas składała się ze Starego Miasta, z ulic Freta, Długiej, Miodo
wej, Leszna, Tlomackiego i placów: przed Bankiem i Krasińskiego". 

Jerzy Skowronek, Irena Tessaro-Kosimowa 

„Warszawa w powstaniu listopadowym" 
Warszawa 1980 

DYPLOMACJA ZACHODNIA 

Jeżeli z rewolucji 29 listopada w Polsce wyciągnęły korzyści rządy Ludwika Filipa i lorda 

Charlesa Greyo, gdyż oba te rządy zyskały znacznie silniejszą pozycję na konferencji am

bosoµorów w Londynie, to nie należy też zapominać, że zryw 29 listopada dawał wreszcie 

Mikołajowi upragniony pretekst do likwidacji odrębności konstytucyjnej ·Królestwa Polskiego, 
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która było solą w oku dla wielu „jastrzębi" w skłóconym obozie św. Przymierza. Marsz. 
Maison donosił z Wiednia: „Przewiduje się tutaj, że Mikołaj odwoła konstytucję i zlikwi
duje resztki autonomii Królestwo Polskiego. Stonie się ono tylko prowincją rosyjską". 

Od strony formalnoprawnej dyplomacjo zachodnia uznawało sprawę polską za wewnętrz
ną sprawę Rosji. Wszelkie łamańce interpretacyjne, półsłówko, prośby oraz „przyjacielskie 
rody'' , jakie padoły z ust przedstawicieli państw zachodnich nad Newą, były spowodowane 
naciskiem życzliwej dla Polaków opinii publicznej w tych krajach oraz obawą, że Rosjo 
inkorporując Królestwo Polskie wzmocni swoją pozycję w Europie. Znamy już radosną re
akcję Ludwiko Filipa na wieść o powstaniu w Warszawie. A jak zareagował dawny przy
jaciel Kościuszki lord Grey? „Wieść o rewolucji - pisała do Petersburga jego bliska przy · 
jaciólko Dorota Lieven, żono rosyjskiego ambasadora w Londynie - bardzo go zdziwiła 
i spowodowała u lorda Greya wielkie przerażenie. Mimo wszystkie mało dyskretne słowa 
nim został premierem, jest on jak najbardziej zdecydowanym wrogiem wszystkich rewolucji, 
rewolucjonistów i w ogóle niepokojów. On uznaje, że Mikołaj nie ma innej drogi, jedynie 
drogę siły i ma nadzieję, siło uczyni Mikołaja panem tej burzliwej Polski". 

„Powstanie Listopadowe 1830-1831" 
pod redakcją Władysławo Zojewskiego, 
Warszawa 1980 

TRAGICZNA KLĘSKA 

Tragiczna klęska i martyrologia zdołały przesłonić niejeden wstydliwy aspekt powstania. 
Do narodowego Panteonu weszli Belwederczycy, „walecznych tysiąc", „dziewico-bohater", 
beznogi generał Sowiński. Emigrację szarpały „potępieńcze swary", zażarty spór o wino
wajców 31 roku. Ale i owe swary miały swą ~ramotycznq wymowę, i one podsycały roz
kwit patriotycznej poezji. Znawcy literatury zaręczają nam, że romantyzm, prawdę powie
dziawszy, zwycięży/ w .Polsce już przed rokiem 1830, że wszystko, co istotne w romantyzmie, 
zostało powiedziane przed powstaniem. Może i tok. Zdaje mi się natomiast, że powstanie 
listopadowe odegrało w tym nurcie rolę swoistego utrwalacza. Mówi się, Polacy aż po dziś 
dzień pozostali romantycznym narodem; lecz ta postawa sięga korzeniami - . właśnie Nocy 
Listopadowej. W pokoleniu popowstaniowym oż po rok 1863 nurt romantyczny brał stale 
górę nad racjonalizmem politycznym, pozycjo wczesnych organiczników polskich wciąż 
wydawała się napiętnowana w oczach patriotów, właśnie ze względu na swój „kontr
rewolucyjny" rodowód. Trzeba było kolejnej klęski, aby ten stosunek się odwrócił. 

Czy taka linio rozwojowa charakteru narodowego ma dzisiaj budzić naszą dumę, czy też 
przeciwnie, zgorszenie? Nie historykowi o tym sądzić. 
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JERZY ŻUREK urodził się w roku 1947. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończył filolo

gię polską. Mieszka i pracuje w Warszawie. 

Sztuką „Sto rąk, sto sztyletów" debiutował jako dramaturg, ale nie jest to jego debiut 

l iteracki. Pracował jako dziennikarz, pisywał recenzje teatralne i scenariusze filmowe. 

\!v roku 1970 wydal powieść „Kurz", a w 1976 - zbiór opowiadań „Pościg" . Obydwa te 

utwory związane są tematycznie ze współczesnością, podejmują problemy etyczne i moralne 

istotne dla pokolenia młodych . 

W kwietniu 1981 roku Żurek opublikował drugi swój dramat - „Po Hamlecie". Sztuka 

ta miała swą prapremierę w warszawskim teatrze „Ateneum", reżyserował ją Janusz War

miński . 

Dramat „Sto rąk, sto sztyletów" napisany został w roku 1976, w dwa lata później do

czekał się publikacji w „Dialogu"; prapremiera odbyła się 15 lutego 1980 roku w Teatrze 

im. J. Słowackiego w Krakowie w reżyserii Jerzego Krasowskiego. Debiut Żurka uznany 

został za wydarzenie teatralne ostatnich sezonów, sztuka uzyskała nagrodę na Festiwalu 

Dramaturgii Współczesnej we Wrocławiu, a Jerzy Krasowski otrzymał za reżyserię „Stu 

rąk, stu sztyletów" nagrodę im. Konrada Swinarskiego. 

PROGRAM OZDOBIONO 
ILUSTRACJAMI DO WYDARZEŃ 

29 LISTOPADA 1830 ROKU 
W WARSZAWIE 

SEZON 1981-1982 

WYDAWNICTWO TEATRU POLSKIEGO 
Cena 10 zł 

DSP. Zam. 414/A0/82. Z-2. 12 500 egz. 

Kasy czynne w godz. 10-14 i 15-do rozpoczęcia przedstawienia, 

w poniedziałek w godz. 15-18. 
Biuro Obsługi Widzów Krakowskie Przedmieście 6, tel. 26-61-64. 

Przedsprzedaż prowadzą także kasy SPATiF-ZASP (Al. Jerozolimskie 25, tel. 21-94-54, 

w godz. 9,30-10,00, 14,30-17,30, w piątki do godz. 17,00) I kosy „Syrena" (ul. Kruczo 16/22, 

tel. 25-72-01 w. 15, w godz. 11-17, prócz wolnych sobót). 



EGZEMPLARZl 
O KAZOVvY 


