


Dyrektor naczelny i artystyczny 
ADAM KOPCIUSZEWSKI 

Więc będę śpiewa! i dąży! do kresu; 

Ożywię ogień,jeślijest w iskierce. 

Tak Egipcjanin w liście z aloesu 

Obwija zwiędłe umarłego serce; 

Na liściu pisze zmartwychwstania slowa; 

Chociaż w tym liściu serce nie ożyje, 

Lecz od zepsucia wiecznie się zachowa, 

W proch nie rozsypie„ . Godzina wybije, 

Kiedy myśl slowa tajemną odgadnie, 

Wtenczas odpowiedź będzie w sercu - na dnie. 

Juliusza Słowackiego .Lambro" 

5 premiera w sezonie 1997 / 98 

HJLmSZA StOWAOUEGO PODRÓŻ 
DO PARYŻA Z ZIEMI RODZINNEI 

28 czerwca 1927 roku złożono w krypcie nekropolii wawelskiej 
przywiezione z paryskiego cmentarza na Montmartre szczątki Juliusza 
Słowackiego. W ten sposób, podczas uroczystości o najwyższej państwo
wej randze, przy dźwiękach dzwonu Zygmunta, dokonano swoistej koro
nacji poety • autora Iir6/a Dueba. Z tej okazji Julian Tuwim napisał gorz· 
ko-ironicznie: 

Świat się matce odplaeU: 
Otlnl6sl proeb. 

Z trójcy polskich wieszczów romantycznych właśnie Słowacki naj
intensywniej i najbujniej przeżył swoje niedługie życie w gorączkowym, 
jakby zachłannym dążeniu do wykreowania Poezji jako aktu Czynu. Była 
to kreacja oparta na elementach najistotniejszych • Ogień - Idea: Polska • 
On • Salomea, by dokończyć za Tuwimem. 

Urodził się 4 września 1809 roku w Krzemieńcu, zwanym ,,Atena· 
mi wołyńskimi" od sławnego Liceum, w którym poezję i wymowę wykia· 
dał ojciec, Euzebius~ Słowacki, tłumacz i poeta, autor klasycystycznych 
tragedii Wanda i Mendog, które wywarły swój wpływ na pierwsze próby 
dramatyczne Juliusza. Ojciec zmarł w 1814, a po jego śmierci matka, Sa
lomea z Januszewskich, zabrała syna do Wilna, gdzie wyszła za profesora 
medycyny tamtejszego uniwersytetu, Augusta Ludwika Becu, przedsta
wionego po latach przez Adama Mickiewicza w Bziadaeb pod postacią zdra· 



dzłeckiego Doktora. Miało to zawsze znaczenie w stosunkach obu poetów. 
Sytuację pogorszyła ustna recenzja, jaką Mickiewicz wydał po ogłosze
niu pierwszych dwóch tomików Poez/ISłowackiego w 1831: „jest to gmach 
piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół • ale w kościele Boga 
nie ma". 

Wpływ matki, kobiety żywej i przedsiębiorczej, choć skłonnej do 
egzaltacji, miał ogromne znaczenie dla ukształtowania osobowości, zain· 
teresowań i gustów chłopca, jak również prowadzony przez nią salon to
warzyski. Swoje piętno odcisnęła również przyjaźń z dobrze zapowiada· 
jącym się orientalistą, Ludwikiem Spitznaglem, do którego samobójczej 
śmierci Słowacki wiele razy wracał. Po ukończeniu prawa na Uniwersy
tecie Wileńskim na polecenie matki w 1829 podjął aplikanturę w Komisji 
Rządowej Przychodów i Skarbu w Warszawie, a w 1831 dzięki protekcji 
księcia Adama Czartoryskiego przeniósł się do Biura Dyplomatycznego 
Rządu Narodowego. 

W tym okresie powstawały pierwsze liryki oraz powieść poetycka 
Hugo utrzymana w stylu byronowskim. Napisał również kolejne powie
ści, wydane dopiero w 1832: Żmija, Ian Bleleełl, Mnich, Arab oraz pierw· 
sze tragedie: Mindowe, o litewskim księciu walczącym z Krzyżakami oraz 
Marlę Stuart, w której odmiennie niż Fryderyk Schiller pokazał portret 
psychologiczny angielskiej królowej. Tragedie pisane były według reguł 
klasycystycznych ale wypełnione duchem romantycznego niepokoju. 

Momentem przełomowym i źródłem energii dla całej późniejszej 
twórczości było Powstanie Listopadowe, którego Słowacki stał się bar· 
dem dzięki wielokrotnie drukowanym w prasie: Hymnowi, Odzie do wo/· 
noścl, Kulikowi I Pleśni Legionu Lltewsłlego. Prawdopodobnie pod naci· 
skiem matki wyjechał 8 marca 1831 z Warszawy do Paryża i Londynu, 
przy okazji przyjmując misję kuriera dyplomatycznego Rządu Narodo· 
w ego. 

Po krótkim pobycie w Paryżu, gdzie „poetę rewolucji" przyjęto 
raczej chłodno, na cztery lata wyjechał do Genewy. Tutaj dokonał wery· 
fłkacji stosunku do własnej twórczości, szczególnie w liryce miłosnej ( Jf 
Szwa/carh), w czym dopomógł mu romans z Marią Wodzińską. Powstałe 
wówczas dramaty są również wynikiem rewizji stosunku do teatru. Sło
wacki oglądał w Londynie i Paryżu wiele przedstawień w konwencji in· 
scenizacji romantycznej. Mylny jest obiegowy sąd o niesceniczności jego 
dramatów, gdyż wizyjny ich kształt rodził się właśnie z doświadczeń wi
dza teatralnego. 

Reakcją na m część Dziadów był liordlan (1833). Można w nim 
odnaleźć wątki zaczerpnięte z Shakespeare'a i Goethego, ale w całości 
jest on na wskroś oryginalną próbą tworzenia dramatu narodowego. Wy
danie druidem przyjęto jednak bez echa. W 1835 Słowacki napisał· nie do· 
kończonego Honztyńsłlego, romantyczną historię hetmana Kossakowskie· 

go zamieszanego w zemstę na konfederacie barskim Horsztyńskim i jed
nocześnie zakochanego w jego młodej żonie. W Szwajcarii powstała rów· 
nleż BaHadyna oraz powieść o powstańcu greckim Lalllbro. 

Podczas pobytu we Włoszech, gdzie spotkał się z wujem Teofilem 
Januszewskim, poznał Zygmunta Krasińskiego i zawiązał z nim trwałą 
literacką przyjaźń, zagrożoną jedynie polemiką wokół Psalmów przyszlo
łel Krasińskiego w 1845 r. 

Ówczesną modą w 1836 udał się Słowacki w podróż na Wschód do 
Palestyny przez Grecję, Egipt I Syrię. Z tego okresu pochodzi Hymn o 
zachodzie słońca, poemat dygresyjny Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu 
oraz poemat prozą Anhelll, przedstawiający środowisko emigracyjne. 
Osobne miejsce miała wstrząsająca powieść Ojciec zadżumionych o Ara
bie, który stracił całą rodzinę. 

W grudniu 1838 poeta osiadł na stałe w Paryżu, gdzie wydał na· 
gromadzony w podróży dorobek. Ukazały się także nowe utwory, w tym 
tragedia Mazepa (1839) o Kozaku, paziu króla Jana Kazimierza. Utwór 
ten był najwcześniej I najczęściej wystawianym dramatem Słowackiego. 
Już w 1847 odbyła się premiera w Budapeszcie (nota bene w tłumaczeniu 
z przekładu niemieckiego), w Krakowie dopiero po śmierci autora w 1851 
r. W tym samym czasie powstała również druga obok Balladyny kronika 
historyczna· LJDa Weneda, przedstawiająca tragedię ginącego narodu zno
wu, jak w wielu innych przypadkach, w kontekście Powstania Listopado
wego, mimo przybranego kostiumu mitologicznego. Natomiast w konwen· 
cjl realistycznej napisane zostały dramaty historyczne: Ian Kazimierz I 
Złota Czaszka czy pobrzmiewająca duchem Shakespeare'a lleatryb ~n· 



cl oraz jeden z najwspanialszych dramatów romantyzmu FanUlzy (1844) 
naznaczony w największym chyba stopniu ironią romatyczną. Posmak 
skandalu miały aluzyjne podobieństwa Fantazego i Idalii do z. Krasiń
skiego i .Joanny Bobrowej, w której również Słowacki był zakochany. Na 
nasilające się ataki łub postawy niechęci odpowiedział Benlowsklm(ł840), 
poematem, w którym przygodową historię młodego szlachcica przeplatał 
aktualnymi polemicznymi dygresjami. W wielu miejscach odparowywał 
ataki niechętnej krytyki; w finale pieśni piątej wyzwał na poetycki poje
dynek przywódcę emigracyjnego „matecznika" • samego Mickiewicza. 

Do krótkiego pojednania między poetami doszło za sprawą Andrze
ja Towiańskiego w 1842, głoszącego mesjanistyczną koncepcję rozwoju 
świata. Słowacki początkowo powitał Mistrza Sprawy Bożej z najwięk· 
szym entuzjazmem, jednak wkrótce zrażony dwuznacznym politycznie 
serwilizmem odmówił posłuszeństwa i wystąpił z Koła. Dzięki temu jed
nakże sformułował własną genezyjską doktrynę, wyłożoną w 6enezls z 
Bucba (1844), w której w oparciu o przeddarwinowskie koncepcje ewolu
cjonizmu dowodził postępowego rozwoju ducha na drodze metempsycho
zy. Szczególne miejsce w tej teorii miały zespoły duchów, czyli narody. 
Część z nich, ,,królewskie", były mocniej doświadczane przez Boga w myśl 
mesjanistycznego przeznaczenia. Przykładów miał dostarczyć zaplano
wany na wielką skalę epos historyczny Król Bucb, pisany od 1845 r. i nie 
dokończony. 

Myśl genezyjską wykładał Słowacki również w dramatach, przede 
wszystkim w S11J11uelu Zborowsldm (1845), w którym przedstawiony zo
stał pośmiertny sąd między dwoma duchami: kanclerzem .Janem Zamoj· 
skim i szlachcicem Zborowskim, determinujący dalsze dzieje Polski; a także 
w dramatach z kręgu konfederacji barskiej i koliszczyzny: Księdzu Mar· 
ku (1843) i Śa/e srebrny• Salomei (1844) oraz Zawiszy Czarny• (1844· 
45). Zachwyconym dramatem Pedro Calderona llsll#Źę Niezłomny, który 
Słowacki odczytywał w duchu teorii genezyjskiej, nauczył się specjalnie 
hiszpańskiego a następnie kongenialnie sparafrazował to dzieło (1843). 

Na wieść o wybuchu Powstania Wielkopolskiego wiosną 1848 roku 
udał się do Poznania, gdzie 27 kwietnia przemawiał na posiedzeniu Komi· 
tetu Narodowego. Po interwencji policji wyjechał do Wrocławia. Tutaj 7 
maja zobaczył się z matką po raz pierwszy od wyjazdu z ojczyzny i po 
raz ostatni. Wrócił do paryża i wkrótce potem, 3 kwietnia 1849 zmarł na 
gruźlicę. 

Spośród współczesnych właściwie tylko kilku doceniało niepospo
lity wymiar twórczości i osobowości .Juliusza Słowackiego. Dopiero twórcy 
Młodej Polski okrzyknęli go swym prekusrsorem a rok 1909, obchodzony 
jako jubileusz stulecia poety dał pierwsze krytyczne wydanie dzieł. 

P.G. 

. .... : 

Wl81S 

Obradująca w Wiedniu międzynarodowa konierencja 
państw koalicji antynapoleońskiej 3 maja powołała do życia 
Królestwo Polskie (zwane też Kongresowym, a potocznie Kon· 
gresówką), Rzeczpospolitą Krakowską ( z Wolnym Miastem 
Krakowem) oraz Wielkie Księstwo Poznańskie. 

Proklamacja Królestwa Polskiego nastąpiła 20 czerw· 
ca w Warszawie. Królestwu wyznaczono obszar 127 tys. kilo
metrów kwadratowych, który zamieszkiwało 3,3 mln ludno
ści. Terytorium administracyjnie podzielone było na wojewódz. 
twa, a po roku 1837 na gubernie. Ustrój polityczny określała 
konstytucja, którą nadal car Mikołaj I. Królestwo było zwią· 
zane stałą unią personalną z Rosją • car rosyjski był jednocze
śnie królem polskim. W Imieniu cara-króla władzę wykonaw· 
czą sprawował namiestnik (pierwszym był gen • .Józef Zajączek). 
Władzę ustawodawczą sprawował dwuizbowy sejm, pozbawio
ny Jednak inicjatywy prawodawczej i ograniczony wetem kró
lewskim. Funkcję rządu sprawowała Rada Administracyjna 
oraz komisje. Królestwo posiadało własny skarb. Częściową 
autonomię ograniczono po upadku Powstania listopadowego 
i detronizacji Mikołaja I. Po Powstaniu Styczniowym Króle
stwo przestało istnieć. Wprowadzono natomiast nazwę ,,Kraj 
Nadwiślański". 

Z uwagi na to, iż Królestwo Polskie nie było suweren· 
ne, a konstytucja została narzucona, w historii Polski nie uzna. 
je się carów rosyjskich za prawowitych królów polskich. 

. ~ 



Jułios 

K o r 
Kordian • GRZEGORZ WIDERA 
Wielki Książę, Gehenna • ADAM KOPCffiSZEWSIJ 
Car, Mefistofeles, II Osoba Prologu • ANDRZE.I LIPSKI 
Szatan, Papież, Doktor, Spiskowiec • WOJCIECH LEŚNIAK 
Prezes • MARIAN SKORUPA 
Grzegorz, Starzec • wtODZIMIERZ FIGURA 
Prymas, Ksiądz, Dozorca, Spiskowiec • ZBIGNIEW LERACZYK 
Archanioł, Laura, Widmo Dziewicy, Dama • EWA KOPCZYŃSKA 
Violetta, Anioł, Dama • RYSZARDA CELIŃSKA 
Imaginacja, Dama • ELŻBDITA GORZYCKA 
Straeh, Dama· STANISUWA tOPUSZAŃSKA 

Inscenizacja, reżyseria I opracowanie muzyczne: 
ZBIGNIEW ZASADNY 

Scenografia: 
ANDRZEJ WITKOWSKI 

Kostiumy: 
DOROTA MORAWETZ 

Kompozycja ruchu: 
llENRYK KONWIŃSKI 

Muzyka Pleśni: 
JANUSZ GRZYWACZ 

z S I o w a e ki 
• I n d a 

Matka, Panna, Anioł • IWONA FORNALCZYK 
Czarownica, Dama • MilGORZATA STACHOWIAK 
Astaroth, Hl Osoba Prologu, Ksiądz, Spiskowiec • ANDRZEI ŚLEZIAK 
I Osoba Prologu, Pierwszy z Ludu, Wariat • DARffiSZ NIEBUDEK 
Papuga, Tl'zeel z Ludu, Diabeł, Spiskowiec, Wariat • ROBERT DANIEC 
Szewc, Diabeł, Spiskowiec, Wariat • STANISIAW SKRZYŃSKI 
Drugi z Ludu, Wariat, Splskowlee • GRZEGORZ KRAWCZYK 
Widmo, Kuruta, Diabeł • ZYGMUNT BIERNAT 
Diabeł, OOeer, Szyldwach • PIOTR ZAWADZKI 
Twór, Diabeł • ANDRW ROZMUS 
Twór, Diabeł • TOMASZ ZARÓD 

Asystent reżysera: 
Andrzej Śleziak 

Inspicjenci: 
Ryszard Grochowina 

Stanisław Edward Mołek 

Suflerka: 
Danuta Grochowina 



Jan Kott 
DIABEŁ SŁOWACKIEGO 

Diabeł jest makomitym rozmówcą. Zna zwykle przeszlośe, moi.e mu się na
wet wydawać, i.e ma przymość. Je'C, oozywiśeie, & deliaidoae piekielnie inteligent. 
ny. Polski dlabel jest z reguły „wieeznym opozycjonbtą", dlaheł dialektyków jest wiei· 
kim loglldem. Z cudzymi dlablamł nie rawsze jest dobrze się spotykać, ale z wbNtym 
diabłem należy przynajmniej raz do roku rozmawiać. Rozmowa z diabłem to jedyna 
rozmowa powabia. To nie diabeł rzuca kałamanem, kai.dy z nas rzuca kałamanem, 
kiedy utraci wiarę w sens dygusjL To włamie moment, kiedy plsan przechodzi do 
akcji. Rozmowa z diabłem jest pn.ecież rozmową z samym sobą. 1-1 

Dostojewski napisał, i.e niewiara w iMnienie diabla jest najsilniejszym argu. 
mentem na~ jego l<itnienia. To jest włamie dlabeWia logika. Znały ją dobrze wszyst. 
kie inkwizycje. Me wierzysz w dlahla, to najlepay dowód, i.e diabeł ciebie opętał. 
Diabeł tylko wtedy isCaieje, kiedy jest nieuchwytny. Kiedy go można ~ye, nie jest 
już diabłem. Banlzo zahawne, i.eta diabelska logika sprawdra się na sren.le. Tuttralny 
diabeł nie jest jui prawdziwym dlahlem, ale jak pokarać w leaCrze diabła, który by nie 
był teatralnym diabłem? 1-1 

W poWdm dramacie mnantycmym diabłów jest ralnęsienle. !-1 
Wszystko jest w ręku diabła: Kordian i Polska, Polsłia i Kordian. A kim wobec tego jest 
ten dlabelT lnseeniratony by odpowiedzieli prawdopodobnie· historią. Sam mam dui.e 
upodobanie do manicheizmu, i w końcu jest to jedyna metafizyka potwienbona pnn 
doświadczenie, ale tera, i.e bb1oria jest sprawą diabła, wydaje mi się jednak trochę ra 
mało oryginalna. Nawet polska bb1oria, chociaż w to jui łatwiej uwienye. Słowacki 
był bardziej jadowity i bardziej wieloznacmy. Polska jest obłąkana i raczadzona od 
góry do dołu, od przywódców do ludu. Polska jest obłąkana pnn diabła. Te dwa 
zdania nie są jednak ze sobą jednomacme, nawet jeżelJ diabeł jest parabolą. Tuttr 
jest rawsze bardziej dosłowny od tebtu. Me&tofeles, choć w surducie, jest diabłem 
serio. Parabola zamienia się w bb1oriozofię. 1-1 
Przygotowanie w Konlianle jest tylko szydeftzą szopką politycmą. Bardzo teatralną 
i chyba z rekwizyUlmi opery. Potent Słowacki porzuca swoje teatralne diabły. Papu· 
ga nie jest diabłem, jest po ~ wyuczona papugą. Wyuczona papuga powtarra 
słowa papieża. Słowacki jest tu bardzo brechtowski, i to brechtowski włamie w DŻy· 
ciu teatralnego efektu. Papuga Słowackiego działa na tej samej 7.Madzie jak ów mane
kin w tlalikauu, z kWrego kolejno zdejmują darę i szaty liturgia.ne, aby w nie prze
brać papieża. Papież jest ubranym manekinem, manekin jest obnażonym papieżem. 
Podobnie w Konl.ianiR papużka jest echem papieża, papież jest echem papugi. Diabeł 
Słowackiego i Brechta jest bardziej perfidny. On jest, ale się nie pokazuje. 1-1 
Diabeł ze szpitala wariatów jest rzeczywiśeie osobą piekielną. Ma nawet swój diabel
ski znak: upala cygaro mooetą. Ale diabelski Doktor to nie to samo, co diabeł grający 
doktora. Kordian rozmawia z samym sobą, z własnym diabłem, nie cudzym. Moi.e 
nawet z diabłem samego Słowackiego. 

Fragmenty artykulu IJiabeMde Wlftp/iWoścJ, 
1.a111ieszczone w P&ludJ wybnnycb Jana Kotta, t. 3, FoU!/ l'fWIU'A!Bta, 
wyb. I układ 'Jadeusz Nyeuk, 
Wydawnictwo KRĄG, WlllV.llwa 1991, s. 244 • 248. 
1Ytul fraglDentu pocliodzl od redakcji programu. 

Paweł Rodak 
DIABEŁ ODPĘDZANY 

Diabła nie chcemy widzieć, więc go nie widzimy. Jest to jednak taka 
~rsona, kwra im bardziej niewidoema, tym bardziej okazuje się szkodliwa. 
7.eby bowiem móe z diabłem walczyć • trzeba go przedstawić. W Innym przy· 
padku to on walczy z nami i dyktuje warunki. Diaheł nie przedstawiony, ata· 
kujący z ukrycia, jest o wiele groźniejszy dla człowieka niż ten, ktery po)a· 
wia się przed naszymi oczyma. Diabeł odnaleziony w naszym doświadczeniu 
pozwala zdać sobie sprawę z własnej słabości, zrozumieć swe ograniczenia i • 
nade wszystko · rozpomać ,,stan zagrożenia" immanetnie wpisany w to, eo 
ludzkie. Natomiast zło, grzech I zbrodnia nie mające swej nazwy i nieobecne 
w symbolicmej strukturze wyobraźni • biorą odwet w realnym życiu. Wtedy 
o tym, czym są, rozstrzygają Już tylko przypadkowe okolicmości i arbitralne 
decyzje pojedynczych osób. 

Frapient artykułu zamieszezonego w ,,Dialogu", nr 9 z 1996, s. 121. 



Zbigniew ZMadny 

ZAPISKI REŻYSERA 

Kordian jest współczesnym moralitetem, ktery traktuje · obok pned· 
stawienia walki dobra I zła · o romantyczności. 

Kocham łamać stereotypy w myśleniu. Ważny jest stawiany problem, 
i im bardziej prowokująeo podany, tym Jest bardziej nośny. Walka z brakiem 
tolerancji jest omalie syzyfową pracą, ale należy Ją podjąć. 

Cały świat Jest projekcją wizji Kordiana, wyjętą jakby ze snu I w nim 
zatopioną. 

Chciałbym, aby tytułowy bohater był człowiekiem prawdziwych emo
cji, często sprzecznych, dobra I zła. Dlatego bliskie są mi pytania • skąd w 
naszym wieku tyle fanatyzmu, wojen, chorób, wobec kteryeh, mimo postępu, 
stajemy bezsilni • 

.Jesteśmy u schyłku epoki, przed nami niewiadoma XXI wieku, kry· 
zys, upadek wartości, widzimy to wszędzie, chociażby przez pryzmat zacho
wań rówieśników Kordiana. NastąpU straszliwy wykwit zła, manifestowany 
na każdym kroku. Dla mnie o tym właśnie Jest Kordian. Szatan w postaci 
różnych sil zaczyna swoje panowanie. Bóg, kterego poszukuje Kordian, prze. 
staje mówić w sposób prosty i zrozumiały. Ukrył się poza losem • współcze. 
snym fatum. 

W spektaklu chcę powiedzieć o tym, li nasz los, historia, polityka, me
chanizmy działania władzy, zostały zdominowane przez Diabła. Dla mnie aneg· 
dota, ktera jest zawarta w tym dziele, fakty związane z powstaniami polski· 
mi, to tylko preteksty do ukazania złożoności naszych czasów. 

Chciałbym, aby mój Kordian był odczytywany jako współczesny poi· 
ski Hamlet, ktery staje przed wyborem, gdzie jest Zł.O, ezy tkwi ono w CZY· 
NIE i jeżeli tak, to ezy Jedynym aktem prawdziwego buntu jest jego ZANJE. 
CHAi~ • czyli niezgoda na czyn Diabła. 

Zastępca dyrektora 
d/s ekonomicznych 
mgr Helena Równicka 

Dział Promocji i Marketingu 
Jolanta Soszyńska 
Barbara Mijalska 

Kierownik techniczny 
Jerzy Kotula 

Zespół obsługi sceny 

Sekcja światła i dźwięku: 
Maciej Kędz ierski - kierownik, 

Paweł Dąbek, 
Eugeniusz Piotrowski, 

Łukasz Zimny 

Montażyści sceny: 
Andrzej Górski - brygadzista, 

Grzegorz Dzwonek, 
Paweł Sukiennik, 

Włodzimierz Wiewióra 

Pracownia perukarska: 
Zdzisława Molęda - brygadzistka, 

Zofia Segda 

Garderobiane: 
Maria Brudek, Jadwiga Gancarz, 
Janina Kurdziel, Wanda Zygmunt 

Rekwizytorka: 
Danuta Pater 

Pracownia krawiecka: 
Maria Stefanik - brygadzistka, 
Józef Biedra, Maria Bronisz, 

Halina Gocyła, Jolanta Stompel 

Pracownia modelatorska: 
Andrzej Słowiński 

Pracownia stolarska: 
Witold Krawczyński, 

Zdzisław Wąż, 
Kaz imierz Zimny 



Bieńkowski 
Autoryzowany Dealer 

.. ~ CUKIERNIA 

Dział Promocji i Marketingu Teatru 
(1-p. wejście administracyjne) 

przyjmuje zamówienia 
zakładów pracy 

i szkół na bilety zbiorowe 
i abonamentowe 

codziennie w godz. 9.00 - 15.00, 
tel. 66-11-27 

Kasa Teatru czynna: we wtorki, 
środy i czwartki 

w godz. 9.00 -13.00, 
w piątki 

w godz. 15.00 -19.00, 
w soboty i niedziele 

w godz. 15.00 - 18.00. 
Tel. 66-11-27 

Wydawnictwo Teatru Zagł~bia 
w Sosnowcu 

Redakcja programu: 
Paweł Gabara 

Opracowanie graficzne: 
Mariusz Mruczek 




