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Pan Marik Twain 

Jest koniec XIX wieku. Stany Zjednoczone. Bogata dzielni
ca San Francisco. Upał późnego popołudnia. Zmęczone pogodą 
damy ukrywają się pod koronkowymi parasolkami, panowie, nie 
przerywając dyskusji, chowają się w cieniu starych drzew. Powie
trze jest ciężkie i lepkie, nawet owady brzęczą dziś nieco ciszej 
niż zwykle. Ulica zasypia ... 
Nagle gdzieś w bocznej uliczce słychać tubalny śmiech. Śmiech 
jest tak potężny, tak porywający, że zaspana uliczka niespodzie
wanie budzi się z poobiedniej drzemki. Spacerowicze przerywają 
nudne pogawędki, otwierają się okna, w których widać przerażo

ne twarze służących. 
Środkiem ulicy maszeruje sobie pan Twain. Wszyscy go tu znają. 
Lubi miasto i lubi ludzi. Często rozmawia z sąsiadami, zaczepia 
znajomych, śmieje się z własnych żartów, krzyczy coś do nie
śmiałych Murzynów pracujących w ogrodach. Gdy ma dobry hu
mor, przechodnie radośnie machają mu na powitanie, ale gdy jest 
zły, to nikt nie wchodzi mu w drogę ... 

Pan Twain urodził się dawno. W 1835 roku. Ma białą czu
prynę i ogromne białe wąsy, którymi potrafi ruszać w śmieszny 
sposób. Elegancko ubrany, lubi przec'hadzać się po mieście i roz
mawiać. Gdy spotyka przyjaciół opowiada im niezwykłe, barwne 
i niewiarygodne historie, których najczęściej sam jest bohaterem. 
Nie wymyślił ich. Po prostu je przeżył. Pan Twain bowiem najbar
dziej na świecie kocha przygody. 

Gdy był małym chłopcem, uchodził za największego urwi
sa w całym miasteczku. Podobno zawsze miał dziurawe spodnie 
i nigdy nie liczył się z zakazami, które piętrzyli przed nim dorośli. 
Pomysłowy, dowcipny i dociekliwy marzył o podróżach, niezna
nych lądach i spotkaniach z niezwykłymi ludźmi. Chciał być praw
dziwym piratem, a przy najmniej pływać statkiem handlowym po 
Missisipi. Lubił leżeć godzinami na plaży, przyglądać się rzece 
i rozmyślać o tym, jak wróci po latach do swojego małego mia
steczka i jak zadziwi wszystkich bogactwem, które zdobędzie 
odkrywając największą żyłę złota na świecie. Był niepoprawnym 
marzycielem. Wymyślał wraz z przyjaciółmi plany wielkich wy
praw, w wyobraźni budował już statki, którymi chciał opłynąć Zie
mię dookoła. 

Samuel Langhorne Clemens (bo tak naprawdę nazywał się 
pan Mark Twain) od piątego roku życia mieszkał w maleńkim mia-

opisał -
czyte nika! Pan Twain 

an Francisco jest wciąż troszkę 
ml*łlililit2"fiuważniej się przyjrzeć. W oczach pana Marka 

dziWny, szelmowski1 błysk, taki sam jak u urwisa, 
który dawno niczego nie zbroił. 

Beztroskie dzieciństwo Samuela skończyło się bardzo 
wcześnie. Gdy miał dwanaście lat zmarł jego ojciec. Chłopiec 
musiał przerwać naukę w szkole i zacząć zarabiać. Może nie było 
by to takie straszne, gdyby nie lekcje geografii, na których można 
było dowiedzieć się tylu niezwykle ciekawych rzeczy o morzach, 
które można by przepłynąć i o dzikich lądach które można by 
zdobyć. No i gdyby nie lekcje angielskiego, dzięki którym można 
było czytać o niezbadanych krainach ... 

Chłopiec pracował w drukarni, ale z czasem zaczął myśleć 
coraz poważniej o wyjeździe i pracy w innych miastach. Pewne
go dnia spakował swój maleńki majątek i wyruszył w podróż. 
Wędrował po całych Stanach Zjednoczonych. Był nawet w No
wym Jorku i w Filadelfii. Gdy powrócił wreszcie do Hannibal, mia
steczko wydało mu się smętne i nudne. Zakosztował już przecież 
innego życia, a tego nie można tak łatwo zapomnieć! Kiedy tylko 
nadarzyła się okazja pan Twain wsiadł na statek. Nareszcie za
częły spełniać się marzenia, które jeszcze kilka 1lat temu wydawa
iy się zupełnie nierealne. 
Pan Twain został pilotem statków kursujących po Missisipi. Rze
ka była wtedy najważniejszą drogą łączącą dwa przeciwległe krań
ce USA - St.Louis i Nowy Orlean. Można było wtedy zobaczyć 
pana Twaina, gdy dumny stał na trapie parowca, przyglądał się 
mijanym brzegom i wsłuchiwał się dźwięki murzyńskiej muzyki, 
która po latach zamieniła się w jazz. Był wtedy bardzo, bardzo 
szczęśliwy, ale jego niespokojna dusza wciąż i wciąż pchała go 
do przodu. 



Niewiele wody upłynęło w Missisipi, gdy pan Twain zrezy
gnował z życia na statku. Zmienił plany i postanowił zostać po
szukiwaczem złota . Kupił więc ekwipunek charakterystyczny dla 
prawdziwego trapera, a także namiot i sito, pożegnał słoneczny 
Nowy Orlean i wyruszył do Nevady, aby odnaleźć największą na 
świecie żyłę złota. 

Nie znalazł jej, ale odkrył kopalnię tematów. Został bogaczem, bo 
postanowił opisać swoje pasje i marzenia. 

Gdy spaceruje ulicami San Francisco jest już znanym i lu
bianym pisarzem. Zajmuje się dziennikarstwem, pisze ostre, sa
ty.ryczne nowele, humoreski i artykuły, ma cięty język. Śmieszą 
go zmęczone pogodą damy, ale zawsze zamienia z nimi parę 
słów, przyjaźnie uśmiecha się do dżentelmenów, chociaż wie, że 
nigdy nie przeżyli prawdziwego niepokoju lub szczęścia. Wciąż 
wiele podróżuje, zwiedza dalekie kraje, był nawet w Europie i na 
Hawajach . 
Książki, które pisze czyta cały świat. Królewicz i żebrak, Jankes 
na dworze króla Artura i dwie najsłynniejsze: Przygody Tomka 
Sawyera oraz Przygody Hucka są uwielbiane przez młodzież. Dla
czego? Po prostu każdy chciałby mieć takiego przyjaciela jak To
mek Sawyer. Prawda? 

J.M. 

Przypowieść 1. 

Na początku 
na początku 
było Słowo, Słowo Boże 

potem niebo 
potem niebo 
gwiazdy, księżyc, słońce, morze 
a gdy Ziemia 
a gdy Ziemia 
się nad morskie fale wspięła 
Missisipi„ Missisipi, Missisipi 
królowa wszystkich rzek wspaniała 
Missisipi, Missisipi, Missisipi 
nieodgadniony czasu bieg 
czasu bieg 
Missouri z Yelowstone 
Ohio z Tennesee 
I Arkansas, Canadian, Red i North 
swe wody toczą by 
do Missisipi wpaść 
by powstać mógł oceaniczny port 
Od Saint Paul 
od Saint Paul 
aż do Nowego Orleanu 
Missisipi 
do Nowego Orleanu 
mija wiele miast i stanów 
płynie przez 
wiele miast i stanów 
Kansas City i przez Memphis 
Missisipi, Missisipi, Missisipi 
Ze źródła wielki głaz zrzuciła 
Missisipi, Missisipi, Missisipi 
przez wieki płynie a z nią czas 



O moim przyjacielu 

Kiedy byłam mała lubiłam chodzić po drzewach. Mieszka
łam jednak w wielkim bloku i rzadko widywałam prawdziwą przy
rodę. Być może dlatego marzyłam o podróżach do nieznanych 
krajów, o odkrywaniu nowych lądów, o przygodach. Moje kole
żanki wolały jednak lalki, a chłopcy nie chcieli się ze mną bawić. 
Byłam przecież tylko dziewczyną. Wtedy spotkałam Tomka - naj
lepszego przyjaciela mojego dzieciństwa. 

Przygody Tomka Sawyera dostał w prezencie jeszcze mój 
tata, gdy sam był dzieckiem. Stara, zniszczona książka stała na 
półce i czekała, aż nauczę się czytać. Z okładki mrugał do mnie 
kilkunastoletni, piegowaty chłopiec, który uśmiechał się w taki 
sposób, że nie mogłam przejść obok niego obojętnie . Książka 

kusiła mimo szarej okładki i braku kolorowych obrazków. Składa
łam literki coraz szybciej, tylko po to, aby wreszcie dowiedzieć 
się, co znajduje się na tych kilku magicznych stronach. W końcu 
stało się . Pewnego roku, gdy nadeszła jesień, a na dworze za
częły się wiatry i słoty, Przygody Tomka Sawyera niepostrzeżenie 
znalazły się w moich rękach, otworzyłam je .. . i już do końca dnia 
nie mogłam zamknąć. Tomek mnie urzekł. Swoim dowcipem, uro
kiem, rozbrajającym podobieństwem do wszystkich nicponi tego 
świata. Tomek odkrył przede mną wielką tajemnicę. Dorośli, mimo 
iż czasem wcale tego nie widać, bardzo nas kochają. A w dodat
ku cały świat istnieje tylko po to, aby dzieciństwo mogło być naj
milszym czasem w naszym życiu. 

Tomek mi imponował. Przede wszystkim swoim poczuciem hu
moru, radością życia i dowcipem. Tomek nigdy się nie załamy
wał. Zawsze zachowywał pogodę ducha i umiejętność wychodze
nia z każdej opresji obronną ręką. Był honorowy, nigdy nie za
wiódł swoich przyjaciół. Trochę zazdrościłam mu tego, że nie boi 
się być szelmą i huncwotem, że chce być piratem i robi wszystko, 
żeby spełnić swoje marzenia ... Jego przygody bawiły mnie, ale 
czasem niepokoiły. Trochę się bałam, bo Tomek nigdy nie cofał 
się przed prawdziwym niebezpieczeństwem i odważnie pakował 
się w przeróżne tarapaty. Ctytałam przygody Tomka z zapartym 
tchem. Nie wiedziałam wtedy, że tajemnica uroku tej książki tkwi
ła nie tylko w postaci Tomka, ale przede wszystkim w fantastycz
nych umiejętnościach pana Twaina, który potrafił opowiedzieć 
swoją historię tak barwnie, jak chyba nikt inny. 

Kiedy byłam mała miałam długie, czarne włosy, a na nosie 
wielkie, czerwone okulary. Twarz miałam porcelanowo białą. Sto
jąc przed lustrem bardzo cierpiałam. Dlaczego? Odpowiedź jest 
bardzo prosta. Chciałam mieć krótkie jasne włosy, rumieńce i masę 
piegów, źeby być troszkę podobna do Tomka (później zresztą 
chciałam być ruda jak Ania z Zielonego Wzgórza!). Chciałam móc 
biegać boso po łąkach, gubić się w grotach i malować płoty. Nie
stety mieszkałam w mieście z betonu. Znalazłam więc inny spo
sób. Przeźywałam przygody Tomka w wyobraźni. Przeczytałam 
równieź Przygody Hucka, a potem inne książki pana Twaina (sza
leństwa bohaterów „Królewicza i żebraka" wcale nie ustępują wa
riactwom Tomka). Okazało się, że podróże w krainę nieprawdo
podobieństwa są czasem równie ciekawe, jak te rzeczywiste!!! 

Kiedy wczoraj wyszłam z teatru zrobiło mi się jakoś miło. 
Poszukałam na półce szarej książeczki z uśmiechniętą buzią na 
okładce. Przeczytałam parę zdań i odnalazłam Tomka. 

J.M. 



Mark Twain 

„PRZYGODY 
TOMKA SAWYERA" 

Obsada: 

Tomek Sawyer 
ANDRZEJ ROZMUS 

Huckleberry Finn 
DARIUSZ NIEBUDEK 

Mary Sawyer 
JOANNA LITWIN 

Sidney Sawyer 
TOMASZ ZARÓD 

Ciocia Polly 
KRYSTYNA GAWROŃSKA 

Becky Thatcher 
MAGDALENA KALETA 

Ben Rogers 
GRZEGORZ WIDERA 

Joe Harper 
ROBERT WDANIEC 

B111 Fischer 
CEZARY JAKUBICKI 

Mr. Dobbins, Włóczęga 
ANDRZEJ ŚLEZIAK 

Mrs. Harper 
RYSZARDA CELIŃSKA 

Wdowa Douglas 
IWONA FORNALCZYK 

Metys Joe 
STANISŁAW SKRZYŃSKI 

Muff Potter 
ANDRZEJ1 LIPSKI 

Doktor Robinson, Prokurator 
PIOTR ZAWADZKI 

Wędrowcy: 

Kowboj 
EWA KOPCZYŃ 

Traper 
WOJCIECH LEŚNIAK 

Szuler 
ZBIGNIEW LERACzyK 

Realizatorzy: 

Muzyka 
ZBIGNIEW KARNECKI 

Teksty piosenek 
ROMAN KOŁAKOWSKI 

Scenografia 
WOJCIECH JANKOWIAK 

Kostiumy 
MARTA HUBKA 

Reżyseria, inscenizacja, choreografia 
oraz opracowanie tekstu 

JAN SZURMIEJ 



Żeglarski alfabet 

Bombramreja, topentanta -
Jeśli chcesz żeglarzem zostać ... 
Gretring, rumpel, szpil, stenwanta -
Musisz wielu trudom sprostać. 
Water, baksztag, zęza, kliwer-
1 nauczysz się kolego 
gródź, profender, rygiel -
alfabetu żeglarskiego! 
Forpik, bukszpryt, kluza, stenga -
Szkoła jungów ma dziś w planie ... 
Kausza, gafel, kilson, wręga -
Co? Pokładu szorowanie! 

To jest marynarska polka„. 
Stępka, bulaj, saling, rolka, 
Gufa, koja, stewa -
Żeglarz tańczy ją i śpiewa! 
Przygód nie ma bez ryzyka -
Mesa, kubryk, luk, skrajnika, 
Cuma, szekla, knaga -
Najważniejsza rzecz - odwaga!!! 

Dulka, fał, kabestan, skajlajt -
Gdy właściwy czas nadejdzie ... 
Grotmaszt, spardek, renel, talia -
Chrzest Neptuna junga przejdzie. 
Reling, bumsztag, fok, zrębnica 
Wtedy pozna należycie„. 
Bezanszoty, spring, kotwica -
Czym jest marynarskie życie! 
Bom, delfiniak, sztormtrap, marsel -
A załoga ma dziś w planie„ . 
Knecht, szalupa, topsel, sztaksel -
Co? Pokładu szorowanie! 

To jest marynarska polka„. 

Tomek zjawił się na s'cieżce z wiadrem rozrobionego wapna i pędzlem na 

długim trzonku. Ledwie spojrzał na parkan, porzucił wszelką nadzieję, 

a jego dusza pogrążyła się w głębokim smutku. Parkan mia! trzydzies'ci 

jardów dlugos'ci i dziewięć stóp 1:vysokości.' Świat wyd,1ł się Tomkowi pu

sty, a życie stalo mu się nieznośnym jarzmem. Z westchnieniem zanurzy! 

pędzel i prze/echa! nim po górnej desce. Machnql pędzlem j eszcze dwa 

razy, porównał niepozornq bialq smugę z ogromem nie pomalowanego 

parkanu i zrozpaczon y usiadł na ogrodzeniu drzewa. 

Z bramy wybiegi w podskokach }im z wiadrem w ręku. Śpiewał pisenkę 
„ Dziewczęta z Buffalo „. Noszenie wody z miejskiej studni Tomek zawsze 

uważa! za rzecz r;odnq pogardy, ale teraz inaczej na to patrzy!. Przypo· 

mnial sobie, że studnia jest miejscem towarzyskich spotkari. Chlopcy 

i dziewczęta ·biali, Murzyni i Mulaci· czekając tam swojej kolei wypoczy· 

wają, zamienia/</ się zaba wkami, klóq się, biją i baraszkujq. Przypomniał 

też sobie, że choć do studni było ty/ko sto pięćdziesi,7t jardów, }im migdy 

nie wracał z wod;7 przed uplywem godziny, a najczęściej trzeba było cho

dzić po niego. 

·Słuchaj, }im ·powiedział· ja pójdę po wodę, a ty tutaj troch ę pomalujesz. 

}im potrząslh7f głową i odparl: 

·Nie mogę, paniczu. S tara pani kazala mi iść po wodę, i z nikim się po 

drodze nie zadawać. Mówiła też, że panicz Tomek będzie chciał, aby }im 

pomalował za niego. Żebym więc patrzy! swego nosa, a malowania to już 
ona sama przypilnuje. 

-Ach, }im, nie przejmuj się tym, co ona mówi. Sama nie wie, czego chce. 

Daj mi wiadro, zaraz wrócę. Ciotka się o tym nie dowie. 

- Nie mogę, paniczu. Stara pani glowę mi urwie, jak amen w pacierzu. 

-Akurat.' Przecież ona nigdy nie bije. Stuknie tylko naparstkiem w glowę. 
(.„) 

·}im zac--z,7! się wah11'1. ~..._-"",.,...,""""-. 

· ~ pllnlc:zu, s~„~-
(. 

li 



no za ma/o, aby kupić choćby 
tej chwili czarnej rozpaczy nagle 

więcej, tylko wspaniała genialna 

zabrał się do roboty. Nieb,1wem 

sam, którego docinków najbar

odskokach, (. . .) Zajada! jabłko, 

e i melodyjnie, po czym następo

·bom-bom -gdyż był wlaśnbie pa

zwolnil biegu, zajął s'rodek ulicy, 

ocząl m.1jestatycznie przybijać do 

t „ Wielka Missouri " i miał dzie

statkiem, kapitanem i dzwon

stku kapitańskim, wydawał roz-

viem kołem sterowym, które mia-

u.' Czczu-czu.' - Lewa ręka zataczała 

! Lewa stop.' (..) Odstawie' maszyny, 
-sz (próbowanie wentyli). 

zwracając uwagi na parowiec. 
Ben otworzył szeroko oczy i powiedział: 

-Aha, wrobili cię, co.1 

Odpowiedzi nie było. Tomek okiem artysty ocenił ostatni ślad pędzla na 
parkanie, potem miękkim poci,7gnięciem poprawił, odstąpił i znów by

stro przygląda! się wynikowi. Ben stanął obok niego. Tomkowi ślinka szla 
na widok jabłka, ale nie odrywał się od pracy. Ben zapyta!: 
- Cóż to, stary, pracuje się, co.1 

(. „) 

Tomek obejrzał kolegę od stóp do głów i zapyta!: 
- Co nazywasz pracą.1 

-Jak to, czyż to nie jest praca.1 

Tomek znów zabral się do malowania i powiedzial z niedbałą miną: 

- Może to jest praca, a może nie. Wiem tylko, że tak się podoba Tomko
wi Sawyerowi. 

- Nie bujaj, że lubisz malow.1ć parkany. 

Pędzel nie ustawa/ w pracy. 
-Że lubię.1 Dobryś sobie. Czemu miałbym nie lubić.' Nie co dzień zdarza 

się czlowiekowi sposobność malowania parkanu. 

To zupelnie zmieniło posmć rzeczy. Ben przestał jeść jabłko. Tomek deli

katnie głaskał parkan pędzlem, raz po raz cofa! się, by zobaczyć, jak to 

wypad/o, tu i ówdzie poprawi! i znów sprawdzał, czy wynik go zadowoli. 

Ben śledził każdy jego ruch. Coraz bardziej go to interesowało. Nagle 

powiedział: 

- Słuchaj, Tomek, daj mi trochę pomalować.' 

Tomek zastanowi/ sięprzez chwilę. już mia/ pozwolić, ale się rozmyśli!. 

- Nie, nie, Ben, to się nie da zrobić. Widzisz, ciotka Polcia wprost trzęsie 

się nad tym parkanem, zwlaswzcza tu, od strony ulicy, sam rozumiesz ... 

(..) To musi być zrobione niezwykle starannie. Nie wiem, czy na tysiąc, 

a nawet na dwa tysiące chłopców znajdzie się jeden, który umiałby to 

zrobić tak jak trzeba. 

- Co ty m ówisz.1 Sluchaj, daj mi tylko spróbować, mały kawałek.' Ja bym 

ci pozwoli/. 

- Ben, zrobiłbym to, indiańskie slowo honoru, ale ciotka Polcia.' Wiesz, 

}im chciał malować - nie pozwoliła, Sid też chcial - mowy nie by/o. Zro
zum moje polożenie! Gdybyś zaczął malować i potem coś się stało ... 

- Ach, nie gadaj.' Będę uważa/. Daj mi spróbować.' Słuchaj, zostawię ci 

środek jablka. 

- No to dawaj. .. Chociaż ... lepiej nie.' Mam pietra. 

- Dam ci cale jablko.' 

Tomek oddal wreszcie pędzel z niechęcią na twarzy, a z wielką radością 

w sercu. I podczas gdy niedawny parowiec „ Wielka Missouri " pracował 
w pocie czoła, artysta, dynda/ nogami, zajadał jabłko i myślał o rzezi dal

szych niewiniątek. Ofiar by/o w bród. Co chwila zjawiali się chłopcy. 
Przybiegali, aby drwić z Tomka, i zostawali, aby pomalować parkan. Kie

dy Ben upadał już ze zmęczenia, Tomek wypożyczy! z kolei pędzel Billy 

Fisherowi w zamian za latawca w dobrym stanie, a gdy i Bill miał już 

dosyć, prawo bielenia nabył Johnny Miller za zdechłego szczura i kawałek 

sznurka, na którym można było nim wywijać. I tak dalej, i dalej, godzina 

za godziną. A kiedy slońcer zaczęło sięchylić ku zachodowi, Tomek, który 

rano był jeszcze nędzarzem, opływa/ teraz we wszystkie bogactwa. Oprócz 
wyżej wymienionych przedmiotów mia/ dwanaście kul do gry, połamane 

organki, kawaiem niebieskiego szkła z butelki, przez które można było 

patrzeć, golą szpulkę, klucz, który niczego nie otwiera/, k.nvalek kredy, 
szklany korek od karafki, o/owianego żolnierza, dwie kijanki, sześć kapi

szonów, kotka z jednym okiem, mosiężną klamkę i starą rozbitą ramę 

okienną. 



Czas spędził bardzo milo, w licznym towarzystwie i nic nie robił, a parkan 

pokryty został trzema warstwami wapna. Gdyby mu w końcu zabrakło 

bielidła, byłby wszystkich chłopców z ca/ego miasteczka doprowadził do 

ruiny majątkowej. 

Tomek uzna/, że świat mimo wszystko nie jest taki zły. Sam o tym nie 

wiedząc odkrył wielkie prawo poczyna il ludzkich, a mianowicie: jdli chcemy 

obudzić w dorosłym lub dziecku pragnienie jakiejś rzeczy, musimy j,7 przed

stawk' jako trudn,7 do osiągnięcia. Gdybym by/ wielkim mędrcem (takim 

jak autor tej książki), toby pojął, że pracą jest to, co musimy robić, a przy

jemnością - czego robić nie musimy. Łatwiej by mu wtedy przyszło zrozu

mieć, że wyrób sztucznych kwiatów albo chodzenie w kieracie jest ciężk7 

pracą, natomiast kulanie kręglami albo wspinanie się na Mont Blanc jest 

tylko zabawą. Wielu bogatych dżentelmenów w Anglii ducze się powo

zem, zaprzężonym w czwórkę koni, dwadzieścia lub trzydzies'ci mil na 

upale - bo ta przyjemnos'c' kosztuje ich dużo pieniędzy; ale niechby im kto 

kazał robić to samo za wynagrodzeniem, poczęliby to uważać za pracę 

i woleliby z niej zrezygnować. 

Tomek przez chwilę rozmyśla/ jeszcze nad przełomem, jaki nastą pil w je

go sytuacji majątkowej, a potem ruszył z meldunkiem do kwatery naczel

nego dowództwa. 

Fragment pochodzi z książki Marka Twaina 
„Przygody Tomka Sawyera" 

Zastępca dyrektora 
clo spraw ekonomicznych: 

mgr I lclena Równicka 

Dział Promocji i Marketingu: 
Jolanta Soszyńska, Barbara Mijalska. 
Danuta Skurzyńska. Jacek Januszko 

Kierownik techniczny: 
Jerzy Kotula 

zespół obsługi sceny 

Sekcja światła i dźwięku: 
ivlaciej Kędzierski - kierovvnik. 

Paweł Dąbek. 

Eugeniusz Piotrowski. 
Łukasz Zimny 

Pracownia perukarska: 
Zdzisława Molęda - brygadzistka, 

Zofia Segcld 

Rekwizytor: 
Grzegorz Dzwonek 

Pracownia modelatorska: 
Andrzej Słowiński 

Montażyści sceny: 
Andrzej Górski - brygadzista. 

Rafał Chojecki, Włoclzimierz v\!ewióra, 
Mariusz Sroka. Sebastian Dąbek. 

Sławomir Lubecki 

Garderobiane: 
Jadwiga Goncerz. Danuta Pater. 

Wanda Zygmunt. Leokadia Orlir1sk<c1 

Praco\·vnia kravviecka: 
Maria Stefanik - brygadzistka, 
Maria Bronisz. Halina Gocyła, 

Jolanta Stompel, wancia Kubat 

Pracownia stolarska: 
Witold Kraczyński. 
Zdzisław Wąż. 

Kazimierz Zimny 



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

przyjmuje zamówienia 
zakładów pracy 

i szkół na bilety zbiorovve 
oraz abonamentowe 

codziennie'"' godz. 9.00 - 15.00. 
tel. 266- 11 -27 

Kasa Teatru czynna we wtorki. 
śrocly i czwartki 

w gocłz. 9.00 - I 3.00, 
w piątki 

w godz. I 5.00 - I 9.00, 
w soboty i niedziele 

w godz. I 5.00 - l s.oo. 
Tel. 266- 11 -27 

Wydawnictwo Teatru Zagłębia 
w sosnowcu 
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Joanna Malicka 

Opracowanie graficzne: 
Mariusz Mruczek 
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