
1A0Eosz lló.żEwicz 
ICARrorEl{Jł 









TADEU,SZ 
RÓŻEWICZ 

Premiera - 17 września 1994 r. 

Druga premiera sezonu 1994/5 



•• Bohater ....................................... „ ....•••................... Marek Ślosarski 
Matka ...................................................... „ .... „.. Czesława Monczka 
Ojciec „„ .... „.„ ••••••............... „„ .........•.••.... „.„ ... „ Tadeusz Morawski 

Chór starców: 

Starzec I ... „ ........ „ .. „.„ ... „ ............ 

1
„ .• „ .. „ .. „ .. „ .. „ .. „ ••• Adam Hutyra 

Starzec li ...... „ ......•••.. „ .. „ .. „„ .. „ ..•. „„„„ .. „ .. „ .. „ .. Marian Wiśniewski 
Starzec Ili ....... „ .. „ ••..........................•••... „ ...... „ .. „ .. „„ Marian Florek 
Głos spod kołdry, Sekretarka „„„„ •..•.••• „ ..... „„ .. „.„ Beata Przewłocka · 
Olga, Pani w średnim wieku ...... „ .........• „„„„„ Małgorzata Choinacka 
Wujek, Nauczyciel „ ..... „ ...... „ .. „ ....... „„ ... „ .. „ ... „.„ ... Zbigniew Bebak 
Gość w cyklistówce .... „ .. „ .. „ „ „ ... „ „ ..• „ „ „. „ ... „ .. „ ... Bogdan Wąchała 
Gość w kapeluszu, Pan z przedziałkiem, Dziennikarz „. Jerzy Przewłocki 
Przyjaciel z dzieciństwa „ .. „„„ ... „„„„„„„„„ .. „ ........ Waldemar Cudzik 
Gruby .............. „ .. „ ............................................. Janusz Skoneczny 
Kelnerka, Zakochana ............... „ .... „ ..•.• „ .. „ .. „ ........... Magdalena Morawiak 

Pani w średnim wieku „.„„„„„ .... „ ... , .•.•••• „ .. „„„„ .. Małgorzata Wóicik 
~łusta kobieta ............................... 

1 
.............................. Cecylia Putro 

Zywa pani, Kobieta „„„„„„„.„„„„.„„„.„„„„„„„„. Elżbieta Jabłonka 

Dziewczyna ......... „ •. „„ .. „ .. „„ ....... „.„ ...... „ ..... Agata Ochota-Hutyra 
Zakochany, Chłopak „„„ .. „„„.„ ..... „.„ •• „„ .. „„„„„. Robert Rutkowski 
Mężczyzna ..... „.„ .•.... „ ........... „ .........••• „.„ ......... Stanisław Kozyrski 
Babcia .............. „ ............... „„„„„„ .• „ ............ Stanisława Gall {gość.) 



REŻYSERIA 
WANDA LASKOWSKA 

SCENOGRAFIA 
MAREK TOMASIK 

Asystent reżysera 

Stanisław Kozyrski 

Inspicjent - Bonifacy Dymarczyk 

Sufler - Anita Szamocka 









W repertuarze teatru: 

A. Mickiewicz „Dziady" 
A. Fredro „Śluby panieńskie" 
S. I. Witkiewicz „Szewcy" 
S. Wyspiański „Wesele" 
B. Dymarczyk „Lampa Aladyna" 
P. Calderon „Niewidzialna 
kochanka czyli hiszpańskie czary" 
Mikołaj z Wilkowiecka „Historyja 
o chwalebnym Zmartwychwstaniu 
Pańskim" 

B. Dymarczyk „Komediantka" 
B. Śmigielski „Idźmy wszyscy do 
Kościuszki" 

Biuro Obsługi Widzów - Maria 13akuła 

Zamówienia na bilety zbiorowe oraz informacje 
na temat spektakli : 
Biuro Obsługi Widzów Cz};nne od 8.00 do 15.00 
(z wyj;1tkiem wolnych sobót, niedziel i świ<)t) 

tel. 24-84-14. 
Przedsprzedaż biletów w kasie biletowej teatru 
ul. Kilińskiego 15 czynnej w godzinach od 10.30 
do 18.30. 
W niedziele i święta oraz w wolne soboty kasa 
czynna trzy godziny przed spektaklem. W ponie
dzialki kasa nieczynna, chyba, że jest przedstawie
nie, wtedy, trzy godziny przed spektaklem. 

Tel. 24-50-75, 24-50-76, 24-67-49, 24 -83-43 
wew. 267. 

Druk: Częstochowskie Zakłady Graficzne 


