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Pierwsza prem'cra ezonu XXVIII dnia 5 wrze 'nia 1972 r. 
w Ol ztynic 

J AROSLAW ABRAMOW 

urodził w Varszm •1e w 1933 r. Ukończył 
filologię Isk na Uniwersytecie Wnr z wskim. 
Jeszcze < dc1.as studiów był - wr z z grup 
przyjaciół - wspólzalol;yci Iem war zawskiel!o 
S S-u, ' 'rie debiutował jako autor Lekstów 
i muzyki. Z STS-em współpracuje do dziś. 

Pierwsz.1 pelnospektaklową sztukę Esmeralda. 
czyl i bas11 romantyczno-krvminalna, wystawił 
STS w rok14 1958. W lalach 1958/59 pr O\ al 
Abramow jako dziennikarz w „Tygodniku Pol
skim" w Paryżu i był stażystą w 

0

TheAtre ra
tional Populaire Vilar . W roku 1!)62 teatr im . 
Bogusław kieg w Kaliszu wystawił jego sztukę 
Zasada, b dącą przeróbką scen iczną słuchowiska 
radiowegc, pod tym sam m tytułem, zaś , a -
zawski alr Ateneum trzy jed noaktówki: 
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Smierć po latach, Wielki kochanek, Licytacja 
pod wspólnym tytułem Remanent. 

Prapremiera Anioła na dworcu odbyła się 

w teatrze P olskim w Wa rszawie w roku 1965. 
Za sztukę tę otrzymał Abramow nagrodę im. 
Piętaka. Pozostałe sztuk i: Derby w palacu, Duże 
jasne (napisana wspólnie z Andrzejem Jarec
kim ) i Klik-klak. 

OD AUTORA 
Od dawna chciałem napisać sztukę o tak zwa 

nej „P olsce welwetowej" - ludziach na delega
cji, spotykanych w autobusach PKS, na dwor
cach, w restauracjach niższych ka tegorii. Nie 
miałem jednak żadnego pomysłu organizujące

go. Wertowałem a kta sądowe w poszukiwaniu 
bohatera, człowieka z głową w rodzaju nowego 
Ostapa Bendera. Nie znalazłem. I wtedy przy
pomniałem sobie sprawę Rokosza. Zrozumiałem, 
że dużo bardziej interesująco rzecz wypadnie, 
jeżeli przebieg wydarzeń ukazany zostanie nie 
wprost, ale w psychice bohaterów, w ich świa

domości, wyobraźni. Stąd wybór poczeka lni 
dworcowej - tej współczesnej świątyn i zwie 
rzeń P olaków na delegacji, naturalnego miejsca 
spotkań, z którym chyba jedynie kiosk z piwem 
jest w stanie konkurować. Dalsze pomysły były 

już tylko konsekwencją centralnego założenia. 
Interesuje mnie ten kierunek polskiej drama

turgii, który wyznacza Konduk t Drozdowskiego 
i Lalek Herberta. Sztuki te umownie naz·wałem 
groteską naturalistyczną. Wychodzą bowiem od 
konkretu do uogólnienia, a nie uogólniają 

abstrakcyjnY.ch og lników, jak to ostatnio jest 
w m ódzie. Szanują realia, trzymają się mocno 
ziemi, mają swoją warstwę językową - i do
piero poprzez stężenia codzienności uzyskują 

efekt nadrealistyczny. 
W tym momencie zorientowałem się, że naj

wyższy czas skończyć. Zaczynam bowiem wyjaś-
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niać, co a utor miał na myśli i jakie były jego 
chęci. A jak wiadomo. dobrymi chęciami piekło 
wybrukowane. Dotyczy to w równym stopniu 
mojego Anioła. Tak już jest, że autor ma pierw
sze słowo, ostatnie jednak należy zawsze do wi
dza. I on zadecyduje, czy ten Anioł jest żywy, 
czy martwy. 

JAROSLAW ABRAMOW 
Fragment wypowiedzi zamieszczonej w zeszycie a ,.Te
a t ru Polskiego". sezon 1964-65. 

SPRAWA 
WŁADYSŁAWA ROKOSZA 

Ja też bardzo Was proszę, zajmijcie się i mą 
krzywdą, jaką mi urządzili urzędnicy wydziału 
finansow ego w Lobezu. Cale swoje życie tu, na 
Ziemiach Odzyskanych, byłem pierwszy nie tyl
ko w gmini , ale w powiecie. Oddawałem 
\\'SZystkic powinnośc i wobec państwa, pracowa
łem nie tylko na własnej gospodarce, a le udzie
la! .m ię społecznie. W 19:lfl roku przyszedł do 
mnie pracownik z Finansów za podatk iem za 
. 6 rok. Okazałem nakaz oraz kwity, spisa! n u 
mer kwitów i odszedł. W :l7 to samo się po
wtórzyło, 58 r. 29.III zrobili zajęcie. Już nie wo
la! za 56, ale za lata ubiegłe. Zabrałem kwity 
od 58 do 1950, za te wszystkie lata, pojechałem 
do Łobezu do Finansów, k iedy siedziało ich kil
ka osób, to ja zapytał, kto z państwa jest naj
starszy w sprawach podatkowych, to jeden 
z nich, Sola, powiedział : - czyś, chłopie, głupi, 
czy szukasz głupszego od siebie. Ja na to : nie 
jestem głupi, ani szukam głupszego od s iebie, 
tylko chcę, ażeby mi ktoś wyjaśnił, za który ja 
rok jestem winien podatek i opowiadam, że był 
u mnie wasz pracownik w 1956 i 57 r. i spisał 
numer nakazu i kwitu, toście powinni byli od
kontować i jeszcze nie tak nazywać głupim -
to wtedy p. Sola: idź do tej pani. Zaczęła szu-
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kać, znalazła za 36 Lo ja z kieszeni kwity, to mi 
odkonlowała -l66 zł i powiedziała, że jeszcz 
mam do zaplac ia 174, to ja zapytał : za który 
rnk To mi na to : może za 5- , a może 54, tak ja 
pokazał kwity aż do 5 roku, nigdzie ani zlo
tówlci nie zalegał. To oni do mnie: choć kwity 
masz, ale zapłacić musisz, t ja powiedział: jak 
powiecie za klóry rok, to wam wtedy zapłacę, 

to oni do mnie takimi słowami, żem nie wie
dział, gdzie się znajduję, czy w urzędzie, czy 
w burdelu, to ja powiedział, że ja się udam 
gdzie indziej, to mi na to kierown'k: a nawet 
jedź do samego Gomułki, to ci nic nie pomoże, 
najv:yżej do nas l ist napisze, a my odpiszemy 
i tak po naszemu będzie, tak jak i nie jedne
muśmy zrobili. To ja poszedł do przewodniczą
cego, pokazałem kwity, to przewodniczący na 
sekretarkę, ażeby zawołała kierownika finan
sowego. Wszedł kierownik, to zapytał przewod
niczącv, cz.v pan kiel'o ll'nik zna tego człowieka. 

dpowiedzial : tak, byt u nas z podatkiem, to za 
5ti ro\· u nas nie byto odkontowane 466 zł, a za
lega 174 zł. To przewodniczący pyta, za k:tór.v 
rnk, to kier vnik : nie w iem, za który rok, nie 
możemy znaleźć, to na to przewodniczący: panie 
kierowniku, ja opłacam mieszkanie, czy jestem 
obowiązany cale życie kwity trzymać, czy było 
gdzieś ogłoszone, ż chłop m trzymać cale życi 
kwi , ale ma człowiek kwity i same kwity 
o nim świadczą, że za tyle lat ma kwity i ani 
złotówki nie płaci! z zwłoki. Robicie - mówi -
panie kierowniku, zlą robotę, zniechęcacie ludzi 
w stosunku do państwa. Jak śmiecie się upomi
nać, jak nie wiecie sami za co ! Z tym żeśmy się 
rozeszli. 

Za 4 tygodnie przysłali mi upom nienie na 
666 zł oraz koszty. Znowu tę sarną sumę, nie ma 
tego, że 466 zł odkontowano. Poszedłem do 
PGRN to mi powiedzieli : - masz kwity, to 
niech sobie przysyłają. 

28 maja 58 roku godzinn 21.30 wpada do mnie 
6 ludzi pijanych i wołają : piać podatek! Pytam , 
za który rok - to pan Sola na to: - byłeś 
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w Lobezie, lo ci powiedzieli. To ja znów 
oświadczam, co było w powiecie. Wtedy kazali 
pokazać kwity. Pokazałem, obejrzeli i mow1ą; 

płać. To ja pytam, za który rok, a on: - Nas 
to nie obchodzi - i latali z pokoju do pokoju, 
po wszystkich kątach szukali, sam nie wiem. 
czego. Obleciał mnie strach, bo noc, a mieszkam 
na końcu w-si. Znowu zapytali: czy płacisz? Ja 
na to: - macie kwity za 8 lat, to w idzicie, że 
ani złotego nie zalegam, to za co będę płacił. 

Zaczęli ściągać radio, to ja się zwróciłem do 
milicjanta, bo wi działem, że nic nie zalegam, 
to za co biorą radio, to on : Ja do tego nic nie 
mam. To ja odpowiedziałem, że nie dam radia, 
to on za gumę i mówi: - Widzisz, co mam? 
Nie tyle bałem się tego, że mieszkam na ustro
niu, ale tego, że podchmieleni - mogli i zabić, 

i nikt by nie wiedział. J eden porwał radio i po
leciał do wsi. Tam stał samochód, to ja tych zo-
ta wilem, a sam poleciał zobaczyć numer samo

chodu. Ten, który pasz dł z radiem, zobaczył, że 
Ja idę, tu chciał uciec samochodem. J a zdążylem 
wskoczyć na samochód i zabrać radio, a stało 
kilka osób i powiedziałem: - Widzicie, ludzie, 
co ze mną robią! Postawiłem radio na ziemi 
i cze! alem, aż tamci przyjdą. Czterej zaraz 
pr:r.ys:lli, a jeden po 10 albo 15 minutach. To ja 
zapytałem ich o dowód, bo żadnego nie znalem, 
aż póiniej poznałem na sprawie, poznałem Solę. 
Okazał funkcjonariusz MO dowód i Brzozow

ski Jan zapisał dowód i numer samochodu 
kiedy Brzozowski zapisał, to wtedy jeszcze po~ 
wiedział Wojtaszek Tadeusz: - co za grandy 
robicie w nocy, wiemy wszyscy, że Rokosz 
pierwszy w powiecie wszystko oddaje dla pań
stwa, co roku dostaje nagrody, do Warszawy go 
wysłali, do Rady Państwa, jako przodownika, 
a wy tu grar.dy z nim robicie w nocy. Wtedy 
jeden z poborców zwrócił się do milicjanta: -
proszę tego wylegitymować, on mnie uderzył 

w twarz, ten Wojtaszek! Sąsiedzi widzieli to 
nieludzkie zachowanie i wystąpił Ordak Cze
sław, też partyjny, i powiedział do milicjanta : 
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- Jestem w partii, chodzę na zebrania i czy tak 
partia nakazuje robić, jak wy robicie? Znęcacie 
się nad niewinnymi ludźmi! Wtedy żona powie
działa : - Nieraz ja z dziećmi goło i boso cho
dzimy, a podatek na czas płacimy, a wy jak nie 
umiecit' księgowości prowadzić, to za widły i do 
PGR-u! 

Radio zabrali i pojechali. Sąsiedzi widząc tę 

niesprawiedliwość napisali do prokuratora zaża
lenie i kilku się podpisało, ażeby prokurator 
zbadał, czy tak można postępować z niewinny
mi ludźmi. 

Nie mogę, redakcjo, lego opisać, jak oni się tu 
obchodzili ni tylko ze mną, ale byli też u Or
da1<a, u Brzazowskiego i innych ludzi. Nie cho
dziło mi o tych parę setek, ale żeby zachowy
wali się jak urzędnicy, a nie jak banda chuli
r.anów. W tym samym pudełku, co były kwity, 
to b~·to 840 zł. Kiedy wróciłem do domu, zauwa
żyłem, że mi ktoś zabrał. Poszedlem do GRN, 
do prokuratora i do Komitetu, i nic mi na to 
nie poradzili. 
Żebym ja przewidzial swoje nieszczęście, że 

to jest taka sprawiedliwość, to bym im na drogę 
wyniósł, a ja trzymałem się słów przewodniczą
cego PPRN i sołtysa, bo sołtys ogłosił, że 

wszystkie podatki i PZU ma się płacić u sołtysa, 

a gdy przychodzi jakiś poborca, to ma z nim 
być przedstawiciel GRN albo sołtys. A oni byli 
sami, 1 to w nocy, i do tego podchmieleni. Po
nieważ nikt się nie zajął moją krzywdą, poje
chałem do Warszawy, do samego Ministra Fi
nansów. to tam mnie wysłuchano i skierowano 
pod nr 1333. Jak tam okazałem kwity, to urzęd
nik aż ze złości ołówkiem rzucił o slół i wziął 
mnie do drugiego pokoju i powiedział : - Pro
~zę nalychmi:.ist wysłać kogoś samochodem z tym 
c.dowiekiem do Lobezu. Człowiek ma za tyle lat 
kwity. podatki uregulowane, a oni grandę robią! 
Tamten odpowiedział, że nie ma kogo wysłać; 
zad:~wonię do S7.czecina. 

Mnie wypytali, kazali iść do Rady Państwa, 
złozyć zażalenie. Niedługo przyjechali do mnie 
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kierownik wymiaru i jakiś ze Szczecina i za
częli obaj na mnie klo wie, jakimi słowami, 

i pokazali mi w książce, że zalegam za 53 rok. 
I na to pokazałem kwity. Za dwa dni znów 
przyjechali ci dwaj i jeszcze przywielli trzecie
go, i jeszcze gorzej na mnie: - Ty mówisz, że 
ci pieniądze zabrali? Odpowiedziałem, że L.'.lk, 

z tego samego pudelka, co były kwity, były 

w dowodzie żony. Pogrozili i pojechali. 
Po paru dniach wezwali nas na posterunek 

i śledczy napisal, i przeczyta!, że ja poborców 
wyzywał od złodziei i rabowników, a żona le
ciala z widłami. Podpisz- mówi - a ja stałem 
na pół nieżywy i mówię : toż ja im ani słowa 

marnego nie powiedział. To śledczy n to: masz 
podpisać, a później będziemy was przesłuchi

wać. Ja podpisałem i śledczy coś pomyślał i po
darł to, a pi~ze drugi. Ten drugi protokół, co 
napisał, to dużo był gorszy przeciwko nam jak 
ten pierwszy. Zaraz zobaczyłem, i.c to podstęp. 

Jak oskarżyli, to niech piszą i 10 razy to jedno 
i to samo. Akurat nadszedłten milicjant, to ja 
do niego : panie, co ja do was mówiłem? I kilka 
razy pytałem, i nic się nie odezwał. 

Wtedy zacząłem opowiadać, jak to było, to 
sledczy: tak nie było, t.ak mów, jak ja ci każę. 
To ja lak mówiłem, jak było, ale upomniał mnie 
parę trazy: - tak gadaj, jak ci każę. Nie chcia
łem tak za nim powtarzać, to ponval gumy 
i mnie ręką w twarz. Ja się rozpłakałem z żalu, 

a krew mnie oblała za moje przodownictwa 
i szczere poczucie do ojczyzny. 

Ale to nie koniec. Spotkalem kierownika 
finansu, jak chodzilem po radio. Zapłaciłem nie 
17 4, ale 270 zł. Kierownik: chodził po prokura
torach, Komitecie i do Warszawy. - Teraz ja 
ci pokażę. Ty szukasz sprawiedliwości, teraz 
majdziesz! I podał mnie do sądu za zaległości 
i za obelgi poborców. Na pierws.zej sprawie upo
minali się za 56 rok. Pokazałem kwity, zezna
wali lak: - jeden, że kontrolowali kwity, drugi 
nie, jeden 100 zł zaległości, drugi to 500, to 400. 
Nie mogę opisać, jak się ta sprawa odbywała, 
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bo takiej sprawy nikt nie słyszał. Trzecia spra
w była o zaległości z 53, też okazałem kwity. 
Zeznawali świadkowie. Korcz Alfons - że byli 
po pijanemu. Brzozowski Piotr - to samo. Soł
tys - że u niego wcale nie byli, tylko widział. 
jak jechali przez wieś ze śpiewem. Powiedział, 
że myślał, że to ludzie z pegeeru. I tak 10 paź
dziernika 1958 r. dostaliśmy z żoną po B mie
sięcy. 

Podałem się na sąd rewizyjny, w Szczecinie, 
gdzie sprawa się odbyła 16.Il.60 roku i Sąd Wo
jewódzki skierował sprawę do ponownego roz
patrzenia do Lobezu. 

Droga Redakcjo, nie wiedziałem tego, że po
borcy, co chcą, to mogą robić. Zawierzyłem sło
wom przewodniczącego owiatowej RN. Teraz 
niech by nic nie brali, bo bym jeszcze im do 
samochodu zaniósł. Sprawy w Lobezie kosztują 
mnie po 2400 zł, w Szczecinie 1600 zl, a teraz 
jeszcze trzeba szykować i jeszcze powtarzam: za 
co? J a dzisiaj nie miałem z czego dać 1500 zl 
zaliczki i PZU - zaliczki dałem 600 zl, bo mam 
6 sztuk bydla, bo tak państwo o hodowli mówi. 
Ja nie mam na jeden raz co dać temu stworze
niu jeść. Chodzę po PGR-owskiej ścierni, zbie
ram słomę spod kombajna i tym karmię, bo 
żadnej paszy nie mam za co kupić. Wiosna się 
zbliża, trzeba nawieźć saradelę, koniczynę, a ja 
dałem adwokatowi i jeszcze nie koniec. 

Droga redakcjo, ja was bardzo proszę, zajmij
cie się moją krzywdą, zwróćcie się do mojego 
adwokata w Szczecinie, adres: - 2 zespół adwo
kacki, Jerzy Lipczyński - niech on wyjaśni te 
sprawy, jak się obchodził z nami Sąd Powiato
wy, bo ja nie mogę tego opisać. Niech wam po
każe moje dyplomy, moje zdjęcie, które mam 
i na którym jestem z Ochabem. Cyrankiewi· 
czem, Nowakiem, Spychalskim. A dzisiaj ja taki 
sponiewierany, że ja na oczy oślepł, a żona do
staje pomieszania zmysłów i ludzie się śmieją: 

- ma przodownik. Ja gospodarkę z ruin dopro
wadziłem do porządku własnymi siłami, bez po
mocy państwa. Ile ja drzewa nasadził, a dziś 
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nic mi się nic chce rnbić . .Już przed sprawą 
miałem 3 dzieci. najstarsze 15 lat. Jeszcze się 

wslrzymalem, ale i ak nie ma nic pew nego. 
Cały powiat mn1 się szC'l.YCtł. 

Droga redakcj . Bardzo was proszę, zajm1JC1e 
się moją sprawą. Jeślim zawinił, to mnie mogą 
powiesić, ale niechże się raz skończy. P ro zę 
mię powiadomić listownie, czy się tym zajm ie
cie. czy nic. 

Wladyslaw Rokosz 
wieś: Chwarstno, poczta: Sielsk o 

powiat: Łobez, województwo: Szczecin 
List wplynąl 2 marca 19 r . zo ta l w ydrukowany 

przez C%.a ·op ma „Gromada" 1 „ No,va Ii.ulturau. 

JAROSŁAW ABRAMOW 

ODWIEDZINY 
czyli 

RUDA CZUPRYNA 
Dzwonek do drzwi. 

GOŚĆ: D.dcń dobry. Czy pan Romański? 
PISARZ: Tak jest. Z kim mam przyjemność? 
GOśC : Pan mnie nie poznaje? Patkowski. Przy
kro mi, że pana rozczaruję. 
PISARZ : No ... Nie bardz'.l r".rrnmicm. 
GOśC: Zaraz pan zrozumie, jak panu przeczy
tam. Strona sześćdziesiąta. Pisze pan tak : .,P od
szedł do mnie chtopczyna" - chłopczyna to niby 
ja - z rudą, ognistą czupryną, w rogatywce ' 
zsuniętej na t>•l glowy. .. Pa nie. ja nigdy nie 
miałem rudej czupryny! Całe życie bylem zde
cydowanym blond 'nem. 
P I ARZ: T trndno stwierdzić: Obecnie nic pan 
nie ma na głowie. Parę siwych wtosów. Zapa
miętałem pana z ognistą czupryną. 
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GOSć: Jedźmy dale j : „W stopniu kaprala. Ka
pral spoglądał na mnie groźnie niebieskimi 
oczyma dziecka. Dziwnie nie pasowała ta mina 
do tych oczu i piegów na nosie!" Skąd pan wy
trzasnął u mnie niebieskie oczy i to jeszcze 
dziecka - niech mnie piorun trzaśnie - nie 
wiem! 

PISARZ: Rzeczywiście - ma pan piwne. To 
przeci ż nie jest istotne. 
GOSć: Oczywiście, że nie jest. Ale jak pan z po
rucznil{a, dowódcy pododdziału do zadań spe
cjalnych, robi przygłupiego chłopczynę kaprala 
- to chyba jest istotn , co? Od 42 byłem po
rucznikiem, dwa razy ranny, Krzyż Walecznych, 
wyróżnienia w rozkazach dziennych - a pan 
o rudej czuprynie! To jeszcze nic! Czytamy da
lej! „Dopiero później okazało się, że groźny 
kapral to nie kto inny, tylk o J anek Patkowski" . 
Janek! Co za poufałość! - „znany przywódca 
młodzieży katolickiej, z którym często na uni
wersytecie staczaliśmy ciężkie, ideow boje. Nie 
poznałem go. Zmienił się. Cieszyło mnie, że i on 
jest w końcu z nami. Było to nie jako m oje ci
che zwycio:;s two". Co za zwycięstwo! Przydałoby 
się trochę skromności. Fals:?.uje pan mój życio
rys! 

PIS RZ: Ja? 

GOSć : A kto? Ja? Co po przeczytani u książk i 
pomyślą sobie o mnie moi · koledzy z minister
stwa? 

PISARZ : P rzyznam się, że o tym nie pomy
ślałem. 

GOSć : A w idzi pan! 
PISARZ: Ostatecznie kilka zdań pa nu poświę
ciłem. 

GOSć: Poświęciłem! Dziękuję pięknie. Lepiej, 
żeby pan się ta k nie poświęca!! Nie miałbym 
pretensji, gdyby pan nic o mnie nie napi sał. Ale 
skoro pan już napisał - to trzeba się trzymać 
prawdy. 

PISARZ: Jeżeli dobrze pana zrozumiałem, to ma 
pan żal, że za mało napisałem o pańskich zasłu

gach. No, cóż. Ostatecznie pisałem tylko swój 
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pamiętnik. J s tem lite ra tem , a nie pańskim bio
grafem . 

OS : Kol dzy z ministerstwa pomyślą sobie : 
No tak. Ten Patkowski, to lepszy gracz. Przed 
wojną był sanacyjnym pyskaczem, w czasie woj
ny zaledwie kapralem, a teraz struga bohatera! 
PISARZ : Nie należy może strugać bohatera, ko
lego. 
GOSC: W 45 walczyłem z bandami, byłem na 
na jbardziej odpowiedzialnych stanowiskach, 
przelewałem krew, dwukrotnie planowano na 
mnie zam ach .. . 
PISARZ: No i co? 
GOŚĆ: No i n ic ! A pan sobie wymyśla jakąś 
rudą czuprynę ? To są kpin P oza tym nie by
lem nigdy sanacyj nym działaczem. Wypraszam 
sobie' 
PISARZ: A czy ja to powiedziałem? 

GOŚ : Jak to ? A te boje ideowe. Pan niby ko
munista a ja m am być czarną reakcją? Chytrze 
pan sob i to obmy."· lil ! 

Wchodzi żona. 

ZONA : Widzę, że przyjemnie się pa nom gawę

dzi. A kawa już ałkiem ostygła. 

G ść: Za km ę dziękuję. Zegnam. 
ZONA : Już pa n nas opuszcza? Dlacz go? (dzw o
nek do drzwi). T o pewnie K azik ! 

Wchodzi Gość II. 

GOSć IL Witajcie, kochani! Cześć, Józek ! O. 
kogo ja widzę ! Znacie kolegę Patkowskiego? 
PI ARZ: Ocz wi ·cie. Poś\ ięciłem mu fragm nt 
„Cierpkiej miłości"! 
GOSć II : Racja. Nie wiedziałem, że to o panu 
ten piękny fragment z partyzantki. Wspaniały. 

Gratuluję! Bra,vo! 
GOSć: Nieważne, panie ministrz . Trochę się 

walczyło . T o już tak dawno. Pan Romański nie
co przesadzit. N iczym specjalnym się nie wy
różniłem. 
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PISARZ: A r uda czupryna? (śmiech). · 
GOśC II: Zabawne. To pan był r udy kole ? 

GOSC: Od urodzenia, panie ministrze . 

„ Scena" nr 4. kwiecień 1971 .. 
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