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DZIADÓW CZĘŚĆ li ADAMA MICKIEWICZA 

Marek Piechota 
„L ... ] na pamiątk~, d:1.iadów, 

czyli w ogólności zmarłych przodków." 

(7.e wst~'pu do Dziudów ap'ci I t) 

O 
a~1sic powstani.1 Dziad<ill' czr.ici li nic możemy dzisiaj wypo

wiadać się z tak,1 samą pe\\11ością, z jaką piszemy o drobiazg>

wo \\T<;'C7. rozpoznanych okolicn10ściach tworzenia dalszvch 

części dramatu. Uczeni (Stanisła,v Pigoi'l, Juliusz Kleiner, Jarosław i~1a
cicjewski) opowiadają się za tym, że pierwszl' sceny dzieła zapewne 

powstały wiosną 1820 roku, nś cały tekst był - poza wszelkimi wątpli

wościami - gotowy dopiero w okolicach ferii Bożego Narodzenia roku 

1822, chociaż pierwsza redakcja mogla zostal" ukończona ju·.l w koócu 

października roku poprzedniego. Z tych okoliczności wolno wyciąga{ 

przynajmniej dwa istotne wnioski: po pierwsze, Mickiewicz nic po

przestawał na odnotowaniu natchnicniL·m podyktowanego pierwszego 

rzutu pomysłu dramatycznego, starannie rzecz poprawiał, cy/.ełował, 

z ogromną pracowitością dążył do doskonałości jej artystycznego kształ

tu, co mocno kłóci si\' z naszymi potocznymi '')obra;i.eniami o pozor

nej lekkości, łatwości w osiąganiu przez romantyków poetyckich rezul

tatów, zawdzięG;anych rzekomo ")'łącznie talcnto,vi, geniuszowi, sa

mym ponadprzeci~·tnym zdolnościom. \V tych poprawkach brał pod 

uwagę również sugestie prnfosora Leona Boro\\'skiego - swego uni,ver

syteckiego nauczyciela, \\'Ybitnego tlłoloaa i krytvka ł~crackie~o. Po dru-„ ..... - .I ..__ b' „ ~ b 

gie, co do tego uczeni nie maj,1 ódnych wątpliwości, Dziadów czp'L' li 
powstała najwcześniej z całego cyklu, noszącego „nazwisko uroczysto

ści obchodzonych dotąd - jak pisał Poeta Wt' wstępie - mi\'.dzy pospól

stwem w wiciu powiatach Litwy, Prus i Kurlandii na pamiątk~· dziadó\\; 

czyli w ogólności zmarłyd1 przodków." 

Kto by mniemał, że tekst uko!lczony i skierowany do druku był już 

goto"J'• zamkni<;t)", musi się rozstać ze swymi nader fJochO[Jnvmi i na-. . ; 

hrnymi przypuszc/.eniami . Dopiero teraz rozpoczęła się autentyczna 
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walka poety o kształt ostateczny utworu, spory o każdy wers, każdl' 

słowo . Równocześnie, na szczęście dla filologów i historykó\\· literatu

ry, rozwiązał się cały worek z korespondencją- J\llickicwio uc~ył \\' Kow

nie, tom II Poa)j ")'dawał, podobnie jak I, w Wilnie, t;·m razem przy 

pomocy pr0iaciela Jana Czeczota, a musiał sic; jeszcze licz;·<'· ze zda

niem pełniącego wówczas obo\\i,}Zki cenzora profesora historii Impe

ratorskiego Uniwersytetu Wileńskiego, Joachima Ldevda. 'vV liście do 

Czeczota (z Kowna, 2 5 styczniJ/6 lutego 182 3) pisał: „A rn sit,: tycze 

Zosi, muszt,: ci UCZ)'l1ić jedno ")·znanie. Ów obrazek Karusi w Dziadoch 

jest zrobiony podług tego, co o niej Tomasz [tj . Tomasz Zan J powiadał. 

Zmieniłem imię tylko dla rymu, bo \\icsz, ;ie ideał Karusi jest cale inny 

i zachowuję go na inne miejsce; jeśli więc jesteś\\. poetyckim humorze, 

daję ci poz\volcnie, owszem, proszę rcstitucre tcxtum [tj. „przywn",cic' 

tekst właściwy"]; odmie1'1 imię i stosownie do tego przyjdzie podobno 

jeden czy dwa wiersze przerobie'·." Karusia nic miała szcz<cścia, \\" wierszu 

dedykac)'jnym pt. Pierwiosnek, poprzedzaj,1t)'l11 cykl BullaJ i romansów". to

mie I Poezyj (Wilno 1822), 

Poeta zastąpił jej imię aktu

alną ukochaną - Marylką. 

Pełny tekst przywołanego tu 

we fragmencie wstępu - po

czątkowo zresztą projekto

wanego w formie krótkiego 

odsyłacza, później zaś okre

ślonego jako „przedmówka" 

łub nieco archaicznie „prze

mowa"; domagał się, by ją 

drukowa( koniecznie bez 

oddzielnego tytułu - przesłał 

Poeta w liście do Czeczota 

(z Kowna, 5/ 17 lutego 

1823), z komentarzem, że 

należy go wstawil- „na miej

sce Zdroimś Maria"; widzimy 

tu ślad przemiany koncepcji, 

wedle której Ksiądz -

fi'".,... 
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Ad.11m M1i\ ,," 1' 011-\0Y"' odmawiający w pierwot

nej wersji z wieśniakami 

modlitwy Aniol Pański 

i Ldrmrn.~ Muria - został 

ostateczni e zastąpiony 

przez Guślarza. W kolej

nym liście (z Kowna, 8/20 

lutego 1823) Czeczot 

otrzymał tekst ballady 

Upiór, z której cenzura po

leciła usuną(· Z\Vrotk\· jc

dcnast,} (ze wzgl\·du na 

ni edopuszczalną dla za

borcy wzmiankę o „epoce 

przcznaczci1 knuta"; wy

padło później jeszcze od

mienić- zakoI1czcnic balla

dy). W kolejnych listach 

Poeta zez,,·alał „gaL}Zk~· 

kasztanu" zastąpić· przez 

„gałązkę cyprysu", w żad

nym wypadku nic chciał 

si<r zgodzić , aby Czeczot z,1micnił rym: „szkarłatu" na „bułatu" („b u -

I at u tu nic można, bo nic h\·dzic sensu"), zżymał się na niewątpliwie 

omyłkowe wprowadzenit' do dramatu nowej postaci: „\V fo rmie ósmej 

jest weźci e I-la I in<r pod ręce. Niech (liabłi wezmą t~· Halinę! 

Było tam dziew c zyn\'. Przepi~)wacz, nie wyczytavvszy, odmienił. Ja 

przybierałem się popra\\·il' i widz\', żcm zapomniał. Jeśli można, po

praw na mi łoś{· bosk,1 dz i c w czy n~· lub past c r k \'; co mnie tam za 

Halina." (Ostatccmic wprowadzona została do tekstu „pasterka"). I tak 

kilkadziesiąt interwencji, do czego dochodziły jeszcze oczywiste omyłki 

składu w drukarni „zwłaszcza w interpunkcji i cytacjach niemieckich". 

Żadna z tych poprawek nie zyskała jednak takiej fllolo5>iczncj sla\\y, jak 

przemiana wersu z drukowanej w tym samym tomie Dziudci11· czi:s'ci IV: 

„Kobito, boski diable, dziwaczna istoto" w ostatcczn,1 jego postać-: „Ko

bieto! puchu marny! ty wietrzna is toto!" 
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Dramatyczną formę obrzędowego widowiska, przypominającego oso

bliwy seans spirytystyczny, odczytano rychło jako goto\\·e libretto, co 

potwierdziły później i praktyka teatralna (Stanisław Moniuszko skom

ponował stoso\\n,1 kantatę, do której to muzyki \\}Stawiano misterium, 

rozpisany na wiele głosów i partii chóralnych moralitet muzyczny 

pt. IViclmu), i zapiski poety w picnw>tnej wersji autografu, gdzie znaj

dujemy notatki, że dane fragmenty tekstu należy \\ykony\\·aL- jako i\ric 

b,1dź w formie Recitativo, jedne chóralnie, inne w duecie, że pewne 

\Vcrsy trzeba bisować-. \ •Viemy przecież również, że młody Mickiewicz 

nosił si\' w końcu roku 18 I 9 z zamiarem przt'kładu artykułu o operze 

z encyklopedii Johanna Georga Sułzera Thcorie de schiinen Kiinsrc (Lipsk 

1792 - 1799, t. I - IV). To kontekst optTmvy, muzyczno-teatralny, 

uwspółcześniający interprctacj\'. Ivlusimy jednak pami\·ta(· równocze

śnie o zasugerowanym przez przt'dmowę kontck.kic łudm,ym, ctno

"raficznvm, o starolitewskie]· „uczcie kozła" i białoruskich Dziadad 1, 
b ·' 

o dramacie szekspirmvskim i antycznym. DziudólF czpic' II nie jest tylko 

prostym odtworzeniem prymitywnego obrzędu ludowego. 

Bez wzgl\·du na to czy z muzyką, czy bez: Dziudóll' czr{ć II - stanowi~1c 

integralną część- tzw. Dziudóll' wile11sko-kowieilskich i jeszcze obszer

niejszego, fragmentarycznego dzida otwartego, arcydzieła literatury 

okresu - jest równocześnie samodzielnym manifestem romantycznych 
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przeświadczeń o \\'t.ajemnym przenikaniu si<; dotykalnego świata mate

rii i zaświatów, postaci żywych i umarlych, ludzi i ducl1ó\1·, 1.jaw i widm, 

co zresztą najlepiej oddaje starannie przez Poeti; dobrane motto z I lam 

/eta Szekspira we własnym przckladzie: „Są dzi\1)' w niebie i na ziemi, 

o których ani śniło si\· waszym filozofom.'' 

\• u .1.r. r~1.i 1ł,.1 r 11 :.1,k!t ,) I rk ! 11..u,,.iMJ01o1• pi •1'~'-Alc 
WW'..il., , 1·..J ., p .lh1r• I 1 t' 1 '•. t.U 

* W~zystkie cytaty pochodzą z \Vydania Rocznicowego: t. Ili: Dramaty. 

Oprac. Z. StdanmYska, vVarszawa 199 5; t. XI X: l.is~y. Czp'ć pie msza 

181 !) - 1819. Oprac. J\,!. Dernałowicz, E. Jaworska i M. 7.idiósb., 

\'Vars·zawa 1998. 

6 

„Nic ulega najmniejszej wątpliwości - są na to tysiąo·J1e dowody- że ludy 

slowiaóskie wyobrażają sobie „nieboszczyków" mniej \1i<;cej podobnie jak 

łudzi żywych. Mogą oni chodzić i siedzie(', jeśc" i pic\ karmić pinsią osiero

cone niemowl<z:ta, miewać· płciowe stosunki z żywymi, pozostawia{ po so

bie ślady w postaci odcisków st6p i rąk etc; \V Z11i,izku z tym Z<tjmują też 

sobą oczywiście pewne miejsce w przestrzeni L ... l A wi\'C dus7.a-widmo to 

najpospoliciej p(mtórzenie postaci człowieka Ż)'wL·go, ak mniej ode!'1 \l)'

raziste, raczej mgliste, L'mawc, do cienia podobne. 
Kazimierz Moszyński 

„Kultura ludowa Słowian", tom li, Warszawu 1967 

\V tak Z\vanej Przedmoll'ie do Dzic1dów \1·ileńsko-kowieńskich Mickiewicz 

pisał o jednym z takich właśnie obrzędów. Dziady „to naz\\·isko uroczy

stości obchodzonej dotąd między pospólstwem", uroczystości, która 

jednak „początkiem swoim zasic;ga czasów poga11skich. Zastawia się tam 

pospolicie uczta z rozmaitego jadła, trunków, owoców i \\ywołują się 

dusze nieboszczyków". Autor podkreśla - i niejako ostrzega - że jest to 

„Z\l)'Czaj połączony z zabobonnymi praktykami", ale też. wskazuje jego 

sensy mor,1łnc, które są - tłumacq - „gminym sposobem zmysłowie 

przedsta11iane". Dziady to \\idowisko magii ludowej. W słynnej Lekcji 
XVI, w całości poświęconej problematyce dramatu, uzna je wn;cz za 

najwa7nicjszy rytuał religii słowiat1skicj, w której kult duchów odgry

wał, jego zdaniem, tak wa7.ną rołtt. Przybylski ptl\\iada, Żt' „Dziudy 

Mickiewicza to przepytywanie umarłych''. Tak to zresztą przedstawiał 

w przedmowie sam autor, który za „zabobonnymi praktykami" dostrzegł 

nauki moralne. Nie w tych naukach jednak tkwi siła dramatu, lecz w je

go quasi-obrzędowej formie. Dziu~y to najpierw - i przede ws;ystkim -

\l)f\·Voly,vanic duchów. „\V Il części D;óadów nie to jest najważniejsze, co 

lud i jego widma powiedziały. \Vażne jest ich istnienie, \1·ażny jest sam 

obrzęd. To, że jest, 7.e się odbywa, wjemny, święty. prada\\11y, uniwersalny. 

vVażJ1a jest tu ciemna kaplica poza cerkwią i d11urem, pm.a prawem i świa

tem oficjalnym, gdzie lud czyni rzeczy święte, zaprzeczające temu światu 

w imi~· innego, w imię prawd ważniejszych. Że można \1;wołaC:· duchy 

i duchy się zjawi,1" pisze Marta Piwit1ska. „Sens Il C/.<[Ści Dziudów ;-~1wartv 

jest w ramie obrzędowej, a nic w ź:)r,vych prawdach". 

Leszek Kolankiewicz 
„Samba z Bo9ami", Hydawnictwo KR, Warszawa /995 
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Obsada: 

PROLOG 

Guślarz - Wiesław Kańtoch 

Gustaw - Jacek Pluta 
Dzieweczka - Sabina Głuch 
Pomocnik Guślarza - Krzysztof Urbanowicz 

Adam 1\1\ickiewicz 

DZIADY. CZĘŚĆ DRUGA 

Kobiety - Danuta Lewandowska ~~~~;. ~~.1 
Jolanta Niestrój-Malisz 
Marzena Styczeń 

OBRZĘD 

Józio - Marek Rachoń 
Rózia - Małgorzata Ceniuch* 
Widmo - Piotr Jędrzejas 
Widmo Pana - Zbigniew Stryj 
Sowa - Hanna Boratyńska 
Kruk - Wincenty Grabarczyk 
Zosia - Adrianna Janota 

oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Zabrzu 

' sluchaczka Studium TM.lra lnego 

----- . . :ł 
-") f /L., L--- ' ~ ~co o 

Premiera - 31 marca 2000 

Opracowanie tekstu i reżyseria 
Irena jun 

Scenografia 
Jerzy Kalina 

Opracowanie muzyczne 
i kompozycja pieśni 

Marzena Mikuła-Drabek 

Kompozycja ruchu 
Henryk Konwiński 

Asystent reżysera 
Zbignjew Stryj 

Inspicjent 
Urszula Czyż 

Sufler 
Edyta Wypych 

W przedstawieniu wykorzystano 
kompozycje muzyczne 

Tadeusza Wieleckiego 



Irena jun 

S
tudia aktorskie uko11-

czyla w P~t'lstwo~\~ej 
vVyższej Szkole le

atrałnej w Krakowie. Od 

wielu lat związana z war

szawskim Teatrem STU

DIO. Jest wykłaclowc,1 Aka

demii Teatralnej \V \Varsza

wic. \Vspółpracowała z wy

bitnymi realizatorami, mi~·

dzy innymi z Józefem Szaj

ną i Jerzym Grzegorzewskim. 

Za swoje najistotniejsze osiągnięcia aktorskie uwa:i.a role w sztukach 

Samuela Becketta\\' reżyserii Antoniego Libery - „Komedia" i „Koó

cówka". Uznana za jcdn,1 z najz1Mkomitszych odt,n'irczyó r<il bccket

towskich (obok Bill ie Whitclaw oraz Madclainc Renaud) \\ ksią:i.cc 

\Vomen in Beckett" wvdane.1· w Stanach z1·eclnoczonvch. 
" • - ' .I .I 

Znana jest jako wybitna wykonawo:yni monodramów: „Bal u Salomo-

na" Konstantego Ildefonsa Galczyi1skiego, „Czarownice" \\g tekstów 

staropolskich, „Ballady i romanse" oraz „Pan T1deus7." Adama Mickie

wicza, „Stara kobieta "''siaduje" "fackusza Różewicza, „Portret kobie

cy" \Visławy Szymborskiej, „Dwie miłości" K. K. Baczyóskicgo, „Mat

k,a" St I. ~Vitkicwicza, prezentowanych ró\n1iei. na sccnad1 Austrii, 

Australii, Anglii, francji. 

Reżvserowała „Ballady i rornanse" Adama MickiL·wicza \\' Szc1:cciniL', 

Ka(owicach, połt;, Rzeszowie, „PanJ. Tadeusza" \V Toruniu. 

II cz. „Dziadów" wspólnie z Jerzym Kaliih), zrealizowała\\. 1999 r. w Te

atrze \V-;półczesnym \\' Szc-1.ecinic . 

W Il czrści „DziaJóll'" nic ma wielkich nil. Jest Gu.~lurz, Widmo, które 

pojawia się i znika, Kobieta 1r żulohic, która jest niby Jla~,11\1 - ni~v n1stcrkc,1, 

i ma do powiedzenia zalcd11 ie kilka slóll'. fo napifcie, z jakim czeka na uko

chaneao, z jakim jest obecna puy Juchciir obc01rnniu, robi z teHo rolr Dlate

go bardzo istotny jest ten moment, w ktci1ym aktorzy mo,'N potraktować ten 

IO 
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tekst jako .rn-oisc~t p~ychoJramr Co.~ spoza teksw literuckic«]O, spoza ceksw, 

kui1ym posluFJuje sii: teatr. To se! rzeoy, które nrnsz<,1 do~ykuL' cze,,;o;' bardzo 

istotnClfO - nie wiem c~ · możemy naz11uc' to Dusz'/ - kiedy almdek staje 

1rnbec potrzeby mówienia prall'dy. 11loże fi cz. „ Dziadów" jest 11ii.:c pe11 nym 

rodzajem spoll'iedzi. Cym.i' z powaniczujakcu ars1srycznCiJO i bardLO h1dzkic
<jO, ruchunku sumienia. Balcrnsowanicm na kru1n:.clzi 11yohruJni, zubobonu, 

( ' ' _, 

obrzędu, tujemnic_J, do której musirr~v sii: ochrn!prn{ 

Tajcmnicu jest rzecLq, kt6r\1 wsp(ilczcsnLI kulwra Y!Llra sif os1Fujac' nLI 111iclc 

sposobóir. Z jeclncj strony, 11ydaje sif, że wszystko może za nas zrobić kompu

ter, a z Jruviej, usilnie poszukujcn1y czelfOŚ, czego on nic może L<I nas zrobit', 

a może jedynie 1w.1zu wrażlill'ofć, 1\'iura, 11y obraJnia. Os11ujanic tajemnicy 

w „Dziadach" poz1rala nieco inaczej spojrzec' na 1dclc spra1r. 
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Jerzy Kalina 

U 
rodził sit; w roku 1944 \V Garwolin il', w latach 196 5 - l 97 I 

studiował w Akademii Si':tu~ l~ii;kny~·~1 \\" Wa~szawie ( (~yp~om 
z malarstwa w pracow111 Stelana C11erowsk1ego), ktorq to 

uczelni jest obecnie 

profesorem. 

Od roku l 97 l zrealizo

wał szereg akcji i dzia

łał1 o charakterze rytu

alnym i obrzędowym, 

wypowiada si\' za po

średnictwem różnych 

mediów, takich jak film 

animowany i doku

mentalny, performan

ce, teatr. Jego tlimy (re

alizowane najpierw we 

współpracy ze Stucliem 

Miniatur Filmowych 

w Warsz.awie, a obl'cnie 

ze Studiem Filmowvm 
; 

„\VIR") byly prczl'ntowanc i nagradzane na wiciu festiwalach krajo

\\)'Ch i zagranicznych, od Krakowa a?. po Cannl's, Oberhausen i Chica

go. Jest wśród nich m.in. film po~wi\Tony aktorskil'j rodzinie Peszków. 

Jako scenograf współpracuje z teatrami Vórszawy, Krakow,1, 'vVrocła

wia, Łodzi i Tokio; od kilku lat Z\\·iązany jest z Tl'atrem i Galerią „Stu

dio" w 'vYarsza,,·ie. Jest także l\n'>rq przeclstawieó autorskich . Pien\·

sze z nich - „Pielgrzymi i tułal-;.c" - zreali1.owanc zostało \\' roku '89 

i l)rezentowane bvło na widu scenach cakuo świata. Druuic - Kata-
,,.. b b " 

pulta" - powst,1ło w '93 r. w Kucnstkrhaus lkthanicn w Berlinie, po 

czym przeniesione zostało do Tl'atru Makgo \\" \Varsza\\ic . 

'vVc wszystkich rodzajach twórGości Jerzego Kaliny wicie jest odniesień 

religijnych, historyo:nych i historiozofic1.11ych, a także społecznyc h i po

litycznych. Bo też, jak sam mówi o sobie, obs1.arcm jego działania jest 

rzec0wistość nas otac1:ająca. 'vVspólt\vorzyl widc \\)'staw tematycmych 
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związanych z opozycją lat 80. Jest twórcą grobowca ks. Jerzego Popie

łuszki ('86) i szklanego krzyża ks. Jerzego na tamiL· we Włocławku ('91 ). 
Jego autorst\va jest tabc pierwszy pomnik katy11ski - Kalwarie Polskie 

- w Podkowie Leśnej. 'vVspółnie z architektem R. Szc-.lepańskim pro

jektował warszawskie ołtarze podC/.as picłs'Tzymek Jana Pawła II do Polski 

w latach '84 i '9 l; projektował i współrealizowal kaplice w Belwederze 

i Pałacu Namiestnikowskim. Jego prace, zan'iwno trwałL', j,1k ekme

ryczne, akcje, performance, prezentowane były w ,,·ielu krajach i zdo

bywały liczne nagrody. 
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Absolwent Par1stwowej 

vVy.lszcj Szkoły Teatralnej 

w Krakowie. Po studiach związany z Te
atrem Bagatela w Krakowie, potem z ll:

atrem im. \V: Siemaszkovvej w Rzeszo

wie, przez kolejnych 18 sezonów aktor 

Teatru Śląskiego im. St. Wyspiar1skiego 

w Katowicach. 

\V 1988 r. otrzymał nagrod<; na Festi

walu Sztuki Aktorskiej w Kaliszu za rol<; 

Clova w „Koiicówce" S. Becketta. 

Wielokrotnie nagradzany Złotymi Ma

skami za role: 

• Juliusza w „1\larmurzc" J. Brodskiego 
Wiesław Kańtoch 

• Łopuchina w „\Niśnio'')'m sadzie" A. Czechowa 

• Grzesia w „Damach i huzarach" A. Fredry 

• Króla w „Bambuko" M. Wojtyszki. 

Po okr~·sic współpracy z Tt:·atrcrn Nowym, w sezonie 1999/2000 posta

nowił na stałe zwią:tA1{ sit; z tą sceną. 
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Jacek Pluta - absolwent wrocławskiej PvVST 

\V dypłomo\\ym przedsta\\ieniu „Romea i Ju

lii" \V Szekspira zagrał tytułowego Romea. 

\V sezon il' 1998/ 1999 zwią:tA1ny z \Vrodawskim 

l (.'atrem Współczesnym im. E. Wierci11skiego. 

Rolą Upiora w II części „Dziadów" rozpoczy

na pracę w zespole l!:·atru Nowego. 

Jacek Pluta 

Piotr J<;drzejas i Marek Rachm1 w l(·atrze Nowym roz

porzynaj<1 swoją karier~· zawodową - to pierwsza ich 

scena po ukmkzeniu studiów w łódzkiej Pailst\rnwcj \·V~-/szt·j Szkole 

Filmowej, lelc\\izvjnej i 1 'oitralnej. Piotr ]!(·drzejas pochodzi z Zabr7A1 

- jest absolwente1~1 Il LO. Na dyplom zagrał \\' „Żywej klasie" \\' reż. 
vV Szclachowskicgo i ,,. „Edu-

kacji Rity" w reż . l'vl. I knke. 

Jego kolega z roku również wy

stąpił w spe ktaklu W. Szela

chowskiego, a ponadto w „Śłu
bac h panier1skich'' (reż . Jan 

1\hchułski) i w sztuce S. The

mersona „Euklides był osłem 

albo tajemnica ... ". 

Piotr 
Jędrzej as 

Marek 
Rachoń 
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Z:1stępca dyrektora 
ds. finansowo-administracyjnych 

- Ulówna księgowa 
Barbara Melek 

• 
Organizacja pracy artystycznej 

Krystyna Podleszczuk 
• 

Kierownik techniczny 
Ryszard Dulbas 

• 
Dzia ł 01),'"alli7.acji Widowni 

Janina Kruk 
Agnieszka Płatek 

Barbara Rzymkowska 
• 

Pracownia krawiecka 
Zenon Kapciak 
Zofia Załuska 

Dorota Zeliszek 
• 

Pracownia fryzjersko-perukarska 
Teresa Pencarska 
Sabina Respondek 

• 
Rekwizytornia 

Beata Budzanowska 
• 

Garderobiani 
Teresa Jasiecka 
Zenon Kapciak 

• 
Pracownia elektryczno-akustyczna 

Krzysztof P-dj.jk - kierownik 
Sławomir Kuchta 

Jan Miciak 
Tomasz Felczak 

• 
Pracownia stolarska 

Jan Swonke 
• 

Pracownia ślusarska 
Czesław Guzy 

• 
Pracownia malarsko-butaforska 

Dorota Kosturek 
Bartosz Latoszek 

• 
Obsługa sceny 
Adam Bisiak 
Daniel Bieda! 

Zygmunt Owczarek 
Marek Wróbel 

Redakcja pro1:,rramu: 

Urszula Makselon 

OfJ~Isra~'!rr ó 
Zabrze, ul. K !\'\iarki 3 

Patronat poligraficzny: 

AGENCJA REKLAMOWA 

k mplet 

\\! programie 
wykorzystano: pocztówki 

z przedstawienia „Dziady" 
w inscenizacji 

St. \Vyspia1iskiego. 
Premiera 31. 10.1901 
w Teatrze i\liejskim -

obecnie Teatr 
im. J. SI wackiego 

w Krakowie 
oraz projekty kostiumów 

lerze o Kaliny do 
.:Dziadów częśl' li" 

w reżyserii Ireny Jun . 
Pr miera 3 1 .03.~000 r. 

w Teatrze Nowym 
w Zabrzu. 

Telefony teatru: 

Dyrektor 1wczelnr '.'.71 '2 2 52 

~trala '271 32 51i. '271 3'.'. 5 7 

Organizacja ll'idoll'ni ?.71 54 93 

tel./fax 271 15 08 




