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objeździe

pieśni.ą do kraju"

całej połaci kraju,
wania radości. Wszystko odkie<ly to wystawiaJ.iśmy „Slu- bywało się ŻYWtiołowo.
Nie
by panieńskie", „Wesele"
i było zbiórek, ale nikt s i ę na
program „Z p i eśnią do kra- pochód n ie spóźniał. PochO<ly
ju". Grali aktorzy tej miary nie były wrganizowane. Po
gdzie kto
co
Zelwerowicz, Kreczmar, prostu szło s i ę,
Broniszówna, Małynicz: 1W o- mógł. Is t ną lawiną , bo ludzi
szczerowicz, Romanówna, Kra- zazwyczaj było mrowie. Panowała ogólna radość.
s nowiecki ,
obok
młodych:
N ie kończyło s i ę zwykle na
Kreczmarowej , Swiderskiego,
Ryszarda. Hanin, profesor :Wolłejki, a także nas amato- pochodzie. · Potem jedl iśmy
!Wyższej Szk o ły Teatralntlj ~·
rów z teatru wojskowego i wspólny posiłek w stolóv. ce,
, arszawie, J>Or ucznik W ojska kolegów z podztiemnego PIST. niektórzy z nas szli ·na lurolskiego w rezerwie, ak t1>r - Trudno dz i ś powie<lzieć, czy dowe zabawy do parku, inni
ka.
nasze występy były dobre czy spacerowali i śp i ewali
c\o
- Prawdziwy smak pierw- złe. Wywoływały jednak o- późna w nocy. Czasem orgaszomajowych obc hodów pa- gromny entuzjazm, bo były nizowaliśmy spontaniczne wym i ętam z pierwszych lat r o
pierwszym po latach urzeczy- stępy. Pr z ychodził na 1 Maja
wyzwoleniu:
czterdzieE1tego wistnieniem marzeń, tęsknoty kto tylkQ mógł. Nasi najbarszós tego , s iódmego, ó.smego ... za polskim teatrem i polći~im dziej sędziwi koledzy aktorzy
Znal a złam się wówcws w Lowesel4Ji się na równi z najaktorem .
. zi
wraz z grupą aktorów
My aktorzy, też upajaliśmy młodszymi. Tamte obchody
łeatru Pierwszej Armii Woj- się wolnością . A właśnie ob- Maja v.iidzę jak dziś , bo
~ka Polskiego. Był to dłuższy chody
pierwszomajowe da- ły mi się na zawsze n ie
~stój
po niezapomnianym wały okazję d-0 zamaniiesto- w pamięć, ale i w ser

