
teatr Juliana Tuwima U 
w Łodzi 

ANTONI CZECHOW 

ARTUR SANDAUER - J?rzekład 

TADEUSZ PLISZKIEWICZ - dyrektbr i kierownik artystyczny 
TADEUSZ JANKOWSKI - zas tępca dyrektora 
ANDRZEJ CZERNY - kierownik literacki 
WŁADYSŁAW ORŁOWSKI - dramaturg 



JAN MACHULSKI - opracowanie tekstu reżyseria 

EWA KAŁCZAK - scenografia 
PIOTR MOSS - muzyka 

obsad : 

JAN MACHULSKI 

BOGUSŁAW MARCZAK 
Iwanow Mikołaj A lek jejewicz 

- staty członek urzędu do praw wtosciar'I kich 

JOLANTA SZAJNA 
Anna Pietrowna 

- jego żona z domu ·ara A bramsoą 

KUBA GEIGER 
Lebiediew Paweł Kiryłlycz 

- prezes za rządu zi m twa 

MARIA N IEDŻWIECKA 
Z inajda awiszna 

- jego żona 

BARBARA ROGACKA-l''ORD 
Sasza 

- córka L bied iewów, lat 20 

WŁODZIMIERZ TWARDOWSKI 
Lwow Eurreniusz Ko nstantyno wie;; 

- młody lekarz zi mstwa 

WŁODZIMIERZ ADAMSKI 
Bork in Michał .llichajtou:icz 

daleki k rewny i wana i ad1~1 inistralor jego 
majątku 

JOLANT A SZAJ N A - asystent reżysera 
JAN BOLEK - inspicjent 
ALICJA FURMAŃCZYK - kontrola tekstu 

teatr Juliana 1Uwima U 
wŁodri 

ANTONI CZECHOW 

IW.&•OW 
ARTUR SANDAl1ER - przekład 

premiera Ł listopad 1980 

Dramat „Iwanow" („Iwanow"} zo lał napi.!>any jc,tcni 1887 r. W 
zachowanej kopii m.1. iyno\\eJ jako ozrwt:icnic gatunku zwk1 na 
pi no pocz kowo „komedia". Wyraz ten przekrc 'łono dopt\ując nad 
nim „dramat". 



„Wczesny ranek zimowy. Pogrążona w zmroku ulica dopiero 
się budzi. a już za szybą sklepiku kolonialnego pali się lamp
ka naftowa i chłopcy sklepowi krzątają się ospale, oczekując 

·klientów. 
„Z ulicy wpada służąca z brudną butlą : 

- Proszę funt nafty. 
Powoli zaczynają się zjawiać inni klienci , handel się ożywia. 
- Soli za dwie kopiejki. 
- Proszę funt śledzi. 
- Pieprzu za grosz. 
- Dla mnie ćwierć funta ryżu. 
- Herbaty za trzy kopiejki ... " 
Czy to nie fragment z „ Lalki" Prusa? 
Bynajmniej : są to wspomnienia o latach chłopięcych Cze
chowa, pióra jego starszego brata, Aleksandra. 

Opisany sklep kolonialno-galanteryjny mieścił się na jed
nej ze skromniejszych ulic skromnego miasta Taganróg i na
leżał do Pawła Czechowa. W domu jego 17 stycznia roku 
1860 urodził się trzeci z kolei syn, Antoni, przyszły pisarz. 

Czechow w gronie rodziny i przyjaciół w 1889 r. 

„Antosz<i - czytamy we wspomnieniach starszego brat a -
nie mógł uganiać się z kolegami, bawić się, łobuzować. Cał y 

czas wolny od nauki musiał spędzać w sklepie. Wszystkie
mu stał na przeszkodzie zakaz rodzicielski : Bi egać nic wolno, 
bo niszczy się buty, łobuzowac' nie wolno, bo łobuzują tyl
ko uliczniki, bawić się z kolegami nie wolno. bo to zajęcie 
szkodliwe i puste, <ł koledzy Bóg wie czego nauczą ... 
Szturcharice, policzki i rózgi były dla ojca najzwyklejszym 
środkiem wychowawczym, stosowanym zarówno wobec włas
nych dzieci, jak też wobec chłopców sklepowych. Matka 
próbowała go u łagodzić, lecz zawsze słyszała w odpowiedzi: 
- Mnie też tak uczono, a widzisz, wyszedłem na człowieka ... 
Bity dwu niebitych jest wart. Jak głupca się wyćwiczy. wyj
dzie mu to tylko na dobre . Sam później podziękuje ... 
Mówił szczerze i sam wierzył w słuszność tych słów. Z na
tury był człowiekiem niezłym, raczej nawet dobrym, ale że 
od pieluszek łojono mu skórę, w końcu nabrał przekonania, 
że bez bicia niepodobna kogokolwiek wychować ... " 

Antoni Czechow w 1890 r. 



Był świadom tego, jak dotkliwie szkodził mu brak szkolnej 
wiedzy, toteż pragnął dzieciom zapewnić wykształcenie śred
nie, a w miarę możności i wyższe. Oprócz nauki w gimnazjum 
chłopcy w domu pobierali lekcje francuskiego i muzyki. 

W roku 1876 nastąpiła dla szesnastoletniego Czechowa zba
wienna zmiana: ojciec zbankrutował i uciekł przed wierzy
cielami do Moskwy, gdzie już studiowali dwaj starsi synowie, 
Aleksander i Mikołaj. Wkrótce do ojca dołączyła się żona 
z trojgiem młodszych dzieci. Antoni został jeszcze na trzy 
lata w Taganrogu, żeby ukończyć gimnazjum. 

W roku 1879 rozpoczął w Moskwie studia medyczne jako 
stypendysta miasta Taganróg. Ojciec mieszkał przy kantorze, 
gdzie dostał pracę. Aleksander rzadko zaglądał do matki. 
Mikołaj często urywał się z domu - więc siłą rzeczy na 
Antoniego spadły obowiązki głowy rodziny. 
W pamiętnikach jego siostry , Marii Czechowej, czytamy: 
„Antoni stał się żywicielem rodziny. Jego stateczność i zdro
wy rozsądek , mimo właściwego mu dowcipu: skłonności do 
żartów kazały wszystkim domownikom liczyć się z jego zda
niem ... 
Ojciec, odwiedzając nas, zaczął rozumieć, jakie miejsce zajął 
Antoni w domu , i stopniowo zrezygnował ze swoich wpły
wów". 

Rządy swoje Antoni zaczął od tego, że zdjął ze ścianysła
wetny regulamin. 

REGULAMIN ZAJĘĆ I OBOWIĄZKÓW WZGLĘDEM 
WYKONANIA CZYNNOŚCI DOMOWYCH 

DLA CZŁONKÓW RODZINY PAWŁA CZECHOWA 
ZAMIESZKAŁEGO W MO SKWIE · 

MI KO ŁAJ CZECHOW (lat 20) - Wstaje między 5 a 7, wedle 
własnego rozumien ia i wewnęt rzn go poj ęci a. 

IWAN CZE HOW (lat 17) - Wedle roi.kładu spraw domowych 
i zgodn ie z owym regulaminem. 
MICHAŁ CZECHOW .(lat 14 ,5 i MARIA CZECHOW (lat 14) 
Bezwarun kowe u zęszczan ie do c rkwi na mszę wieczorną o 7 
i poran n ą o 6 1/2, w św ięta o 9 I/ . 

Ll; t a lił ojciec rodziny ku wykonaniu wedle regulaminu. W 
razie który 1ę nie za tasuje, dostanie surową naganę, potem 
karę, podczas któ rej zabrania si ę krzyczeć. 

„Zacząłem drukować mając lat dziewiętnaście. Kiedy mój 
zarobek literacki osiągnął dwadzieścia rubli, poczułem satys
fakcję ; potem zacząłem zarabiać pięćdziesiąt rubli, potem 
siedemdziesiąt pięć - to już był luksus". 

Pisał dla chleba, przyjmował każde zamówienie - na opo
wiadanka, felietony, podpisy do rysunków . Płacili marnie, 
więc trzeba było zdrowo się napocić, żeby osiągnąć godzi
wy zarobek. A mimo to nie zamienił się w dostawcę kiczów 
rozrywkowych. W liście do redaktora petersburskich „Od
łamków", Mikołaja l..ejkina, tak usprawiedliwiał się, że pisze 
czasem nazbyt „poważnie". 

„Wydaje się , że poważna rzecz , byle krótka , mniej więcej 
na sto linijek, nie będzie raziła ... To, co jest krótkie i lekkie, 
choćby było najpoważniejsze (nie mam na myśli matema
tyki czy tranzytu kaukaskiego), nie wyklucza strawnej lek-
tury". 

(Z ksiqfki Natalii Modzelewskiej - ,,Pisarz i miłość") 

„Czechow już uznany za jednego z naj\Vvbitniejszych ... 
Pisze rzadziej i powściągliwiej; każde jego nowe opowiadanie 
wywołuje odgłos; jest mile widziany w każdej redakcji. Ale 
przywódca ówczesnej młodzieży, Michajłowski, powtarza z 
naciskiem, że Czechow jest pisarzem bezideowym, to wpły
wa na umysły, hamuje głośne i jednomyślne uznanie. 

Tymczasem Lew Tołstoj mówi : 
- Oto pisarz, o którym nawet pomówić przyjemnie. 

Grigorowicz posuwa się jeszcze dalej: o ·noweli ,,Zimna 
krew" powiedział, co prawda niemal szeptem, jakby głosząc 
zuchwała herezję : 

- Należy to postawić na jednej półce z Gogolem ... 
W owym okresie Czechow obraca się w samym gąszczu 

świata artystycznego ... Lubi tłumne zgromadzenia, dowcip
ne rozmowy, kulisy teatralne; dużo podróżuje w kraju i za 
granicą; kocha życie, nadal jest skromny, raczej słucha i przy
gląda się, niż mówi. Sława jego wciąż rośnie ... " 

Ze wspomnień Włodzimierza Niemirowicza-Danczenki, 

,,Prześladowały go mity. Jeden z najbardziej niedorzecz
nych brzmiał : Chechow jest piewcą ludzi zbędnych , wszela
kich pechowców i mazgajów. Ponoć umiał otoczyć . ich poe
tyckim czarem, zwłaszcza w swoich utworach scenicznych. 
Mit ten w stanie wegetacji przetrwał do dziś. 

Prawdą jest, że nieszczęśliwy , utyskujący. bezczynny inte
ligent to postać u Czechowa często spotykana: z tej. prostej 
przyczyny, że „epoka bezdziejów" , jak nazwano stagnacj ę 



ostatniego dwudziestolecia ubiegłego wieku, masowo kształ
towała ten typ człowieka„." 

„ ... Nie jest przypadkiem, że Iwanow (1887) po kilku la
tach szarpaniny popełni ł samobójstwo; o parę lat później 

wujaszek Wania już tylko nieudolnie usiłował pójść w jego 
ślady, zaś Wierszynin i Tuzenbach (1900) o samobójstwie 
wcale nie myśleli: trybem życia nie różnili się już od otocze
nia, bo przecież tak czy owak, a żyć trzeba. Proces. dostoso
wania się tych, co dostosować się chcieli i potrafili, dobiegł 
końca". 

(Z ksiqżki Natalii Modzelewskiej - ,,Pisarz i miłość'/ 

,,Był tego wie.:zora jakiś szczególnie smutny i bardzo ufny. 
Siedział zgarbiony przed otwartymi drzwiami tarasu, wpatry
wał się w ciemność ogrodu i mówił z przestankami, jakby 
dyskutując z kimś, kto krył się wśród drzew: 
- Przede wszystkim, moi drodzy, pozbądźmy się kłamstwa ... 
W sztuce to właśnie jest dobre, że nie da się zełgać ... Kła
mać można w miłości, w polityce, w medycynie, można 
oszukać ludzi i nawet Pana 3oga - i to się zdarzało! - ale 
sztuki oszukać się nie da ... 

Zarzucano mi nieraz, że piszę o sprawach błachych, że nie 
ukazuję pozytywnych bohaterów ... A skąd ich wezmę? Ży
cie mamy zaściankowe, ulice miast nie brukowane, wsie ubo
gie, lud wynędzniały ... Gdzież tu bohaterowie? 

Mówił pan, że płakał na moich sztukach. A przecież nie 
po to je pisałem, to Stanisławski przyrządził je na łzawo. 
Chciałem czegoś innego ... Chciałem uczciwie powiedzieć lu
dziom: Patrzcie, jaki marny, jaki nudny pędzicie żywot!" 

(Ze wspomnień pisarza Sieriebrowa) 

„Czechow był niewesoły, jakby przeczuwał swój bliski zgon. 
Kiedy stał na scenie trupio blady i wychudzony, nie mogąc 
powstrzymać kaszlu podczas powitalnych przemówień i wrę
czenia darów, serca nam ścisnęły się bólem. Z widowni ktoś 
krzyknął mu, żeby usiadł; spochmurniał i stał nadal, aż do 
końca długiej i nudnej uroczystości ... 

Jubileusz wypadł okazale, lecz po~ostawił ciężkie wraże
nie. Aura miała w sobie coś z pogrzebu. Było nam smutno 
i przykro. Spektakl przeszedł ze średnim powodzeniem, ro
biliśmy sobie wyrzuty, ie nie udało się od pierwszego razu 
ukazać tego, co najważniejsze i najpiękniejsze w sztuce. Cze
chow umarł, nie doczekawszy pełnego sukcesu ostatniego 
swojego utworu". 

(Konstantv -"t.anułlzwski lJO prapremierze „Wiśniowego sadu" w Mo
skiewskim Teatrze Artystycznwn - J 7 stycznia 1904 roku) 

„Antoni usiadł w łóżku i jakoś znacząco. głośno powiedział 
po niemiecku (a bardzo słabo znał niemiecki): 
- Umieram. 

Potem wiiął kielich, obrócił twarz ku mnie, uśmiechnął 

się swoim niezwykłym uśmiechem i dodał: 
- Dawno nie piłem szampana ... 

Spokojnie wypił wszystko do dna , cicho położył się na 
lewym boku i wkrótce zamilkł na zawsze. 

Nadchodził świt 2 lipca 1904 roku". 

(Ze wspomnie1i iony pisarza - Olgi Knippcr) 

Olga Knipper 

„ . 



Z listów Antoniego Czechowa do przyjaciela - Aleksego Su· 
worma, wydawcy gazety ,,Nowoje Wriemia" (,,Nowe Czasy" 

„Oprócz talentu i obfitego materiału, potrzebne jest coś 

jeszcze, nie mniej ważne. Potrzebny jest wiek męski, to po 
pierwsze; po drugie - nieodzowne jest p o c z u c i e 
w o I n o ś c i os ob is tej, a to poczucie zaczęłowe mnie 
rosnąć dopiero od niedawna ... " 

,,Kończy się na tym, co znane jest od dawna: że świadome ży
cie bez ustalonego światopoglądu - to nie życie, tylko męka, 
zgroza". 

„Dzięki książkom, które przeglądam, dowiedziałem się o tym, 
o czym każdy - pod groźbą czterdziestu kijów - powinien 
wiedzieć, a o czym ja w swej ignoracji nie wiedziałem do
tychczas ... 

Pisze pan, że Sachalin dla nikogo nie jest ciekawy ani pot
rzebny. Czyżby? Sachalin może być nieciekawy i niepotrzeb
ny tylko dla. społeczeństwa, które tam nie wywozi tysięcy 
ludz: ... Sachalin to miejsce największej męki, jaką potrafi 
znieść człowiek wolny czy uwięziony ... Z książek wynika, 
że zamęczyliśmy w więzieniach m i I i o n y ludzi, za
męczyli za nic, bezmyślnie, po barbarzyńsku; gnaliśmy po 
mrozie zakutych w k~jdany ludzi dzi.!siątki tysięcy wiorst, 
zarażaliśmy ich syfilisem, deprawowali, mnożyli przestępców 
- a to wszystko szło na karb zapijaczonych strażników wię
ziennych ... Dziś już cała oświecona Europa wie, że nie straż
nicy są wi~ni, tylko my wszyscy". 

,,Nie mamy żadnych celów, ani najbliiszych, ani dalekosięż
nych, w duszy naszej kompletna pustka. Polityką się nie 
paramy, w rewolucję nie wierzymy, Boga nie uznajemy, złych 
duchów się nie boimy ... Kto niczego nie pragnie, niczego 
się nie spodziewa i nie obawia - ten nie może być artystą". 

Z aforyzmów Antoniego Czechowa 

„Na ból zębów i miłość pomaga zbłąkana kula w cie-
. " 

mr~. 

„~lózg mój wymachuje skrzydłami, ale dokąd lecieć -
tego nie wiem." 

„Potrzebna jest wolnośf myśli, a ma Ją tylko ten, 
kto nic boi się pisać głupstw." 

„Caz.l'ly kłamią, korc~pomkm:i lo liullajc. ak l'O 

robit\'{ N i (' p i s a~ n i c 111 o 'l. 11 a. Cdyb_y pras~ 
11asża milczała. sytuacja byłaby jcs:t.CZ.l'. slrasZllH'JSZ.a. 

„Nic mo?;11a mówić o miłości piorąc kogo~ po pysku." 

,,Skoro sztukę do czytania grają dobrzy aktorzy, Io 
slajl' si\; ona sztuką Jo grania." 

„Ludzie, klórz.y od dawna kryją w sercu jak<~ zgry
:t.Ol<t 1 JUŻ si<,: z nią oswoili, tacy ludzie gwiżd;i,ą po 
cichu i często sir zamyślają." 

„N ajbardziej przera;i;a codzicnnośl''., przed którą nikt 
nic może się ukryć." 

„Ci'lowiek, gdy nic rozumie, jest w rozterce; przy
czyn tej rozterki nie szuka w sooie, jak by należa
ło, lecz na zewnątrz, dlatego też zaczyna wojowat1 z 
tym, czego nie rozumie." 

„W pewnej zapadłej mieścinie nadzorca policyjny ma
wiał: „Miłe to nasze miasto, tylko nie ma tu kogo 
kochać!." 

Czechow w nvoim ogródku jałtańskim w 1904 r. 



Julian Tuwim 
PIOTR Pł..AKSIN 
(fragment poematu) 

Na stacji Chandra VnNńska, 
Gdzieś w mordobijskim powiecie, 
Telegraf ista Piotr Płaks in 
Nie umiał grać na klarnecie. 

Zdarzenie błahe na pozór, 
Niewarte aż poematu, 
Lecz w konsekwencjach się stało 
Główną przNCZNną dramatu. 

Smutne jest ŻNcie... Zdradliwe ... 
Czasem z najbłahszej przNCZNnN 
Splata się w cichą tragedię, 
W ciężkie cierpienie - bez winN. 

Splata się tak niespodzianie, 
Jak szare szNnN kolei, 
W rozpacz bezsilną, w tęsknotę, 

W bezbrzeżnN ból beznadziei. 

Jak odchodzące pociągi, 
Jest jednostajne, codzienne, 
Jak dzzhonki trzN, WNbijane 
W słotne zmierzchan~ia jesienne ... 

Przez okno spojrzN się czasem 
W szlak dróg żelaznNch daleki, 
Dłońnii się czoło podeprze 
I łzami zajdą powieki. (. .. ) 

Kiedy zobaczyłem Ją pierwszy raz (miało to miejsce w czasie 
egzaminów wstępnych do szkoły teatralnej) pomyślałeni: co ta smar
kula tu robi'? Swieżo upieczona maturzystka, miała wtedy siedemnaś
cie lat. - wyglądała na piętna.~c1e. Szczupła, zwinna, bardzo ruchli
wa. Duże, wyraźne oczy, pełne ciekawości otaczającego nas \wiata 
- słowem lsia z „Wesela" St. Wyspiańskiego. I zagrała tę rolę w nie
spełna półtora roku później na scenic łódzkiego Teatru im. S. Jaracza 
Była wtedy studentką drugiego roku. Szybko minęły cztery lata wspól
nych studiów. Ewa zaangażowałJ się do Teatru im. W. Horzycy w 
Toruniu gdzie pracowała przez dwa sezony. Zagrała tam kilka cie
kawych ról, między innymi Solangl' w „Leci,· w Nohant". Po dwu la
tad1 wróciła do Łodzi na scenę swego, jl'SZCZl' szkolm·go, debiu
tu. I w ostatnim sezonie znowu mogliśmy się spotkać we wspólnej, 
dorosłej jui, pracy na scenic Teatru Juliana Tuwima. Szczególną sym
patią cieszyła się wśród młodych widzów. Moic dlatego, że obserwując 
~ą na scenic Gęsto sami utożsamiali się z postaciami, które kreowała, 
chociażby w „Wypadku" J. Przeździeckiego. 
Ostatnia jej rola - Panna Diarnbcl, w kabarecie dla dzieci pt. „Wy
prawa do „ . ", wymagała tak ogromengo wysiłku w próbach (rola nie
omal w całości tańczona), że był on wprost niewiarygodny. Po kilku 
godzinach intensywnej pracy z choreografem miała jeszcze dość siły 
na uśmiech i niekończące się rozmowy o powstającym spektaklu. 
Potem ostatnie, wspólnie spędzone lato. Urlop poświęciła na pracę 
z młodzieżą szkół średnich ppdczas zorganizowanego przez Teatr obo
zu artystycznego. Długie, nocne „rodaków rozmowy", plany na przy
szłość i nagła pustka. Ta pustka, która została po jej odejściu, u pro
gu nowego sezonu, dźwięczy ciągle nutą bezradności i pozostaje wciąi 
ciepłym śladem w naszej pamięci. Andrzej Błaszczyk 

Ewa Adamsko-Moryciliska 



HOTEL „ORBIS - GRAND" 
przedsiębiorstwo państwowe 

90-102 Łódt, ul. Piotrkowska 72 
tel. 205-4 I, 649-44, 227-61 

oferuje: 

• wygodne apartamenty oraz pokoje 1- i 2-osobo
we o .łącznej ilości 320 miejsc. Pokoje wygodne, 
nowoczesne z telefonami i radioodbiornikami. 
W dużej liczbie pakoi telewizory i tazienki. 

• Hotel posiada kategorię czterogwiazdkową, co 
określa wysoki standard i jakość zakwaterowania 
przy zapewnieniu jednocześnie szeregu usług do-

datkowych. 
• do dyspozycji gości sale restauracyjne - „Ma
linowa", „Złota", „Mała" i Kawiarnia o łącznej 
ilosci 550 miejsc. Przedsiębiorstwo podejmuje się 
obsługi gastronomicznej bankietów, zjazdów, sym
pozjów, wycieczek, kursów, przyjęłokolicznościo
wych, coctaili itp., gwarantując wysoką jakość ku
linarną ze szczególnym uwzględnieniem kuchni 
pÓlskiej i francuskiej oraz zapewniając wysokiej 
klasy obsługę kelnerską_. Pracown~ wyrobów cu-

kierniczych cieszy sii: ogólnym uznaniem. 
W czasie długoletniej działalnosci Hotel uzyskał 
!.iczne wyrazy uznania i podziękowania z kraju 

i z zagranicy. 

z a p r a s z a m y! 

teatr Juliana Tuwima U 
wl.AxJzi 

w repertuarze 

JA KOCHANOWSKI ,.Odprawa posłów greckich" 
ION LUCA CARAGIALE „Jak to w karnawale" 
TADEUS Z WIEŻAN „Simanionki" 
JÓŻEF HEN „Okup dla wszystkich" 
„W Y P R A W A O O .. . " kabaret dla dzieci 

w przygotowaniu 

SOFOKLES „Antygona" 

TEATR JULIA.r'llA TUWIMA W ŁODZI - wydawca 
AN DRZEJ CZERNY - redakcja 
RYSZARD KUBA GRZYBOWSKI - opr. graficzrll' 
Zakład Graficzny Wydawnictw Nauk. w Łodzi 
zam. 627/80 n. 1000 G&/2333 



teatr Juliana 1Uwima U 
w lodzi 

„Ludowe teatry i ludowa literalura - wszystko lo 
bzdury, landrynki ludowe. Trzeba nic Gogola obni2ać 
do poziomu ludu, lecz lud podnosić do poziomu Gogo
la." 

(A. Czechow) 

J<...\ZJMIERZ MICHALSKI kierownik działu organizacj i widowni 
J<":ZEf' TYLKI kierownik adm.-gosp; i transportu 
MIECZYSŁAW KOWALSKI kierownik techniczny 
J. BESZTAK, K. :ZEBROWSKA pracownia krawiecka damska 
M. KJDOŃ, J. MALINOWSKI pracownia krawiecka m~ka 
HALINA ZIELENIECKA pracownia perukarska 
MARIAN MICHALAK pracownia stolarska 
ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI pracownia ślusarska 
LEC!ł KLIMCZAK pracownia tapicerska 
A. DĄBROWSKI, E. ROGOWSKI brygadierzy ·sceny 
K. ARKUSIŃSKA, Z. KOPKA garderobiane 
T. JASKUŁA, I. KRACIŃSKA fryzjerki 
P. KARTASINSKI, K. G ARNCZARE K, J. PAWLAK oświetlenie 

... 

Cena zł 10,-

BE 
dyrekcja i administracja : Łódź, ul. K;opcrruka 8 
sa.la teatralna: Łódź, ul. Moniuszki 4a 
telefony: 641 - 66 centrala, 286-60 dyrekcja , 
678 - 88 organizacja widowni 


