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Gabriela Zapolska 

O 
braz Gabrieli Zapolskiej 
został w naszej wyobraź
ni zdominowany przez 

zestaw szkolnych formułek, klisz 
i banalnych opinii, nie zawsze 
trafnie opisujących tę jedną 
z najciekawszych polskich dra
matopisarek. Twórczość Zapol
skiej - postrzegana niemal wy
łącznie przez pryzmat komedii 
- często określana jest mianem 
pisarstwa piętnującego przywa
ry polskiego mieszczaństwa, pi
sarstwa zabawnego, kpiarskiego, 
będącego krzywym zwiercia
dłem obyczajowości przeło-

mu XIX i XX wieku. W rzeczywi
stością są jednak nie tylko świa
dectwem swoich czasów, ale rów
nież (a może przede wszystkim) 
ponadczasowym portretem pol
skiej mentalności. 

Gabriela Zapolska (wł. Maria 
z Korwin-Piotrowskich) urodziła 
się 30 marca 1857 roku we wsi 
Podhajce pod Łuckiem. Pocho
dziła z rodziny ziemiańskiej, 
od dawna osiadłej na Wołyniu. 
Córka zamożnego ziemianina 
Wincentego Korwin-Piotrow
skiego i Józefy z Karskich, byłej 
tancerki baletu warszawskiego, 
uczyła się między innymi w pry
watnym Instytucie Wychowaw
czo-Naukowym we Lwowie, co 
pozwoliło jej nie tyle na posze
rzanie wiedzy, co raczej 
na kształtowanie osobowości 
twórczej. Zapolska dość wcze
śnie wyszła za mąż za poruczni
ka gwardii carskiej Konstantego 
Śnieżko-Błockiego - do małżeń-

stwa zmusili ją rodzice. 24 letnia 
pisarka - ku zgorszeniu i oburze
niu nie tylko własnej rodziny 
- zaszła w ciążę z innym mężczy
zną i porzuciła męża. Szukając 
źródeł utrzymania pracowała ja
ko felietonistka, krytyk teatral
ny, w końcu jako aktorka. Debiu
towała na deskach warszaw
skich teatrów, później grywała 
także w Krakowie, Lwowie, Po
znaniu podróżując od zaboru 
do zaboru (z tego okresu pocho
dzi jej sceniczny pseudonim Ga
briela Zapolska, choć swoje tek
sty literackie, eseje i recenzje 
publikowała również pod imio
nami Józef Maskoff, Walery To
micki, Maryja). W końcu - licząc 

na większe sukcesy - wyjechała 

do Paryża, gdzie nie tylko nawią
zała liczne kontakty z artystycz
ną bohemą, ale i zetknęła się 
z emigracyjnym środowiskiem 
socjalistów, co wyraźnie wpłynę
ło na jej poglądy polityczne. Gry
wała w podrzędnych teatrzykach 
bulwarowych, pracując jedno
cześnie jako korespondent-
ka. I choć nie zrobiła międzyna
rodowej kariery praca przy ta
kich spektaklach, jak Wnętrze 
Maeterlincka pozwoliło jej obco
wać z najciekawszymi zjawiska
mi ówczesnej Europy. Do swoich 
paryskich doświadczeń wróciła 
zresztą pracując już we własnym 
teatrze. Po powrocie do kraju 
wciąż występowała w warszaw
skich teatrzykach ogródkowych, 
ale przede wszystkim pracowała 
w teatrach krakowskim i lwow
skim kierowanych przez Tade-



usza Pawlikowskiego. Zapolska 
zawsze miała niezwykły poten
cjał aktorski i - mimo początko
wych niepowodzeń - przewidy
wano, iż zostanie cenioną aktor
ką. Jednak nie mogąc się pogo
dzić z dyktaturą dyrektorów te
atrów, z którymi współpracowa
ła, popadała w nieustanne kon
flikty nie tylko z najbliższymi 
współpracownikami. Po 1900 ro
ku zrezygnowała z pracy na sce
nie, choć nie zerwała bliskich 
związków z teatrem. W 1902 ro
ku prowadziła w Krakowie szko
łę aktorską, na bazie której pi
sarka stworzyła Teatr Niezależ
ny Gabrieli Zapolskiej. Najcie
kawszym jej dokonaniem tego 
okresu były inscenizacje A1aeter
lincka (znalazły się wśród nich 
spektakle na podstawie Wnę
trza, Intruza i Księżniczki Male
ny). Po zawarciu powtórnego 
związku małżeńskiego z mala
rzem Stanisławem Janowskim, 
osiadła we Lwowie. Drugie mał
żeństwo się równie nietrwałe, co 
pierwsze. Zapolska rozwiodła 
się, choć jeszcze przez kilka lat 
utrzymywała ciepłe stosunki 
z byłym mężem. We Lwowie zor
ganizowała teatr wędrowny swo
jego imienia, który w fa-
tach 1907-1908 objeżdżał Galicję. 
W latach 1912-1913 sprawowała 
funkcję kierownika literackiego 
Teatru Premier. Jako felietonist
ka i krytyk teatralny współpra
cowała m. in. z „Gazetą Krakow
ską'', „Słowem Polskim", „Nową 
Reformą", „Ilustracją Polską" 

i „Wiekiem Nowym". 

Doświadczenia sceniczne zna
cząco płynęły na kształt później
szej twórczości dramatopisarki. 
Szczególnie wyraźnie widać to 
w dialogach jej dramatów, które 
- pisane ze świadomością, że kie
dyś będą wygłaszane na scenie 
- nigdy nie wybrzmiewają 
sztucznością czy nienaturalno
ścią. Zapolska debiutowała 
w 1881 roku opowiadaniem Je
den dzień z życia róży, później 
ogłaszała swoje nowele i powie
ści w prasie warszawskiej i lwow
skiej. Wiele jej wczesnych utwo
rów ukazywało się w odcinkach 
w prasie (głównie w „Przeglądzie 
Tygodniowym"). Wczesne nowe
le zebrała w tomie „Z dziejów bo
leści" (1890). 
Do najważniejszych dokonań 
prozatorskich należą: Malaszka 
(1883), Kaśka Kariatyda, Przed
piekle (1889), Menażeria Ludzka 
(1893), Zaszumi las (1899), Sezo
nowa milość (1904), Córka Tuśki 
(1907), O czym się nie mówi 
(1909), O czym się nawet myśleć 
nie chce (1914), Kobieta bez ska
zy (1913). Powieści i nowele tłu
maczone były na wiele języków, 
m. in. na rosyjski, niemiecki, 
szwedzki, czeski, węgierski, sło
wacki i ukraińsh 

W dorobku Zapolskiej szcze
gólne miejsce zajmuje twórczość 
dramatyczna. Jej sztuki - pisane 
z lekkością, wyczuciem dialogu 
i literackiej formy - boleśnie 

uderzały \v zakłamanie i dwuli
cowość społeczeństwa. Rewela
cyjnie skonstruowane dramaty 
takie jak Ich czworo, Tragedia 

Judzi glupich (premiera 1893), Ża
busia (1897), Malka Szwarcen
kopf (1897), Jojne Firulkes (1898), 
Moralność Pani Dulskiej (1906), 
Panna Maliczewska (1910), czy 
Skiz nie straciły niczego ze swej 
aktualności. Tłumaczone na kil
kanaście języków wciąż grane są 
w licznych teatrach polskichi eu-

ropejskich, a także doczekały się 
adaptacji radiowych oraz telewi
zyjnych. Dzięki doskonale skon
struowanym, pełnokrwistym po
staciom, a także ponadczasowo
ści przesłania dramaty Zapol
skiej nie tylko weszły do kanonu 
lektur, ale zdają się być wciąż ak
tualne. 



Agata Chałupnik 

Sztandar ze spódnicy 

M 
inęło z górą trzy ćwierci 
wieku od śmierci Ga
brieli Zapolskiej. Aktor

ka i rozwódka, kobieta wyzwolo
na - była jedną z najbardziej pro
wokacyjnych postaci przełomu 
wieków. Jej arcykobieca biogra
fia układa się w zawiły orna
ment, w którym przeplatają się 
awanturnicza powieść, brukowy 
romans i melodramat. Równie 
kapryśnie biegnie jej biografia 
twórcza; Zapolska, jak pisał Sta
nisław Brzozowski „wmawia 
w siebie [ ... ]feminizm i patrio
tyzm, socjalizm i modernizm, 
naturalizm i mistykę", próbując 
najróżniejszych gatunków i form 
literackich, od noweli po po
wieść i od farsy po tragedię hi
storyczną wierszem. (. .. ) 

Co zatem gwarantuje Zapol
skiej taką żywotność? Proponuję 
pójść tropem kobiecych postaci 
z jej dramaturgii. Autorka Mo
ralności pani Dulskiej stworzyła 
bowiem niezwykle barwną i bo
gatą ich galerię, a Dulska i Żabu
sia - stały się archetypowymi fi
gurami polskiej świadomości. 
Taką decyzję usprawiedliwia, 
jak się zdaje, obecność tych, 
a nie innych tytułów na sce
nach. Jej kobiece figury i moty
wy, jak się okazuje, ciągle prze
mawiają aktualnością. 

Inny trop, bardziej oczywisty, 
to problematyka mieszczańska. 
Mówiąc o aktualności Zapolskiej 
- wprost nie sposób nie podjąć 
tego wątku. Renesansowi Zapol
skiej towarzyszy dziś renesans 
polskiej klasy średniej, której 

poświęciła niejedną jadowitą 

stronicę. Jeżeli dziś śmiejemy się 

z Dulskiej - a śmiać się ciągle 
chcemy (. .. ) - to dlatego, że mo
żemy się w niej chwilami rozpo
znać.( ... ) 

Zapolska do tak zwanej „kwe
stii kobiecej" miała( ... ) stosunek 
co najmniej ambiwalentny, a ja
ko pisarkę „spod znaku płci", 
czytali ją przede wszystkim 
przeciwnicy. Teodor Jeske-Cho
iński (. .. ) nazwał przyszłą autor
kę Moralności pani Dulskiej „no
welistką, która lubi przedmioty 
podkasane, lubieżne i ordynaryj
ne"( ... ) a Wilhelm Feldman( ... ) 
już w duchu epoki, interpreto
wał jej twórczość jako zapis od
wiecznej walki płci. 

Ile krzywdy taka jednostronna 
lektura wyrządziła autorce - to 
inna sprawa. Zarzut niemoralno
ści, podkasania czy pornografii 
może być unikiem, pozwalają
cym nie podejmować ideowej 
dyskusji z autorem. Z „podkasa
ną" legendą Zapolskiej walczyli 
Stanisław Brzozowski i Irena 
Krzywicka. Brzozowski poświę
cił Zaposlkiej fragment studium 
Powieść „mieszczańska" i jej fa
zy u nas, ubolewając, że pisarka 
nie zrozumiała siły swojego ta
lentu, którym była spostrzegaw
czość, zmysł społecznej obserwa
cji. Zapolska, jego zdaniem, wi
działa wszystkie kłamstwa 
współczesnego Polaka pod ką
tem widżenia dostępnym jedynie 
kobiecie" ( ... ), niepotrzebnie 
stroiła się w fałszywe piórka cu
dzych idei. Nienawiść, jaką bu-

swojej prze-
• Co mają 

y i matki 
.O tym Zapol 

innymi. O roz. 
i pułapkach mał

(Z ptn~a mlodęj 
żatki, P'bJl:de.siecle'istka, 

O czym się nawet myAleć nie 
chce, a w końcu Ich czworo, czy 
Żabusia), o problemach z jakimi 
spotyka się kobieta decydująca 
się na samodzielność. Należało
by wszakże dodać, iż odrębną hi
storię pisze Zapolska swoim ży
ciem, przeglądając się niejako 
w historiach swoich bohaterek. 
Zaznała jako młodziutka dziew
czyna rozczarowania w pierw
szym małżeństwie, które po kil
ku latach zakończyło się rozwo
dem i chyba nie zaznała zaspo
kojenia w drugim, które zawarła 
już jako dojrzała kobieta. Trud
no powiedzieć, czy owo rozczaro
wanie zrodziło potrzebę poszuki-

wania samorealizacji poza mał
żeństwem. Może? 

( ... ) 
Przypomnijmy: Henryk Ibsen 

w 1879 roku kończy swoją Norę 
pamiętnym monologiem, w któ
rym bohaterka odkrywa, że 
pod mężowskim dachem żyła ni
czym w domu lalek, maskotka, 
wiewióreczka i skowronek, trzy
mana pod kluczem, z dala 
od problemów świata. Nikt jej 
nie wytłumaczył znaczenia ta
kich słów, jak sumienie i prawo, 
nikt jej nie nauczył odróżniać 
dobra od zła_ Ojciec i mąż (a tak 
naprawdę patriarchalna kultura 
nie pozwolili jej dorosnąć, stać 
się człowiekiem . W podobnym 
tonie pisał w słynnej broszurze 
z 1869 roku John Stuart Mill. 

poza małżeń-
niedostępna jest 

· samoreali-
..,.._,.,..triarchal

uwaźa 
za p lnictwa 
- przestrzed dla siebie kobieta 
zdobywa podstępem, instrumen
talnie traktując siebie i innych. 
Nora musi odejść z mężowskiego 
domu, by zastanowić się nad so
bą, by pierwszy raz w życiu po
myśleć o swoim człowieczeń
stwie, nie o swojej kobiecości. 
Mill głosi konieczność wielkiej 
społecznej reformy, obejmującej 
także małżeństwo i prawa ko
biet: zwrócenie kobiecie podmio
towości, zrównanie małżonków 
w prawach, wolność wyboru dro
gi życiowej. Warto zastanowić 
się nad problematyką małżeń-



stwa w dramatach Zapolskiej 
w tym kontekście. I chyba wy
padnie zacząć od Moralności pa
ni Dulskiej. 
Właścicielka czynszowej ka

mienicy we Lwowie, pani Dul
ska, ma dwie córki pensjonarki 
i syna w wieku, w którym mło
dzieńcy zdobywają życiowe do
świadczenie w cafe-chantanach. 
Dulska rządzi twardą ręką we 
własnej kuchni i na podwórku, 
nielubiana tak przez lokatorów, 
jak przez sługi. Jest chciwa, nie
chlujna, obłudna, interesow-
na - wcielenie filisterstwa. Mężo
wi wydziefa po jednym cygarze, 
a przepisany dla zdrowia spacer 
- by nie niszczyć zelówek - każe 

mu odrabiać w domu. W dodatku 
przymyka oczy na romans sy-
na z dziewczyną z kuchni. Traf 
chciał, że dziewczyna zachodzi 

w ciążę. Syn Dulskich uznaje to 
za okazję ukarania matki za jej 
obłudę, postanawia się z Hanką 
ożenić. Kiedy jednak sprawa zo
staje załagodzona - dziewczynie 
i jej chrzestnej matce obiecuje 
się pewną sumę na posag, byle 
odstąpiła od ojca swojego dziec
ka - młodzieniec ulega po raz ko
lej ny. Jest także Dulskim i Dul
skim pozostanie. Matka rozbraja 
go tak, jak rozbroiła wcześniej je
go ojca. 

Rola Felicjana Dulskiego to 
małe arcydzieło, prawdziwy te
atralny majstersztyk. Jedna 
z niewielu takich ról w naszym 
przegadanym, bardzo literackim 
dramacie. Felicjan Dulski ma 
rozbiegane oczy zaszczutego 
zwierzęcia, a jego spacery na ko
piec Kościuszki (albo Wysoki Za
mek w pierwszej, lwowskiej wer
sji dramatu) wydeptane w miesz
kaniu, pod okiem żony, przypo
minają neurotyczne miotanie się 
niedźwiedzi na wybiegu przy Ja
giellońskiej. Felicjan Dulski ma 
nawyki nieśmiałego, wylęknio
nego dziecka, które boi się suro
wej matki. Jest łagodnym, po
kornym, cichym, fajtłapowatym 
pantoflarzem, drapieżnikiem 
o przyciętych pazurach. Dostaje 
szóstkę na kawę - jak chłopiec, 
któremu wręcza się monetę 
na loda albo ćwierć funta kar
melków. Dostaje cygaro - ale tyl
ko jedno dziennie, więc jak 
uczniak kfadnie kolejne, choć 
patrzą na to jego dzieci. Jest 
śmieszny i chwyta za serce. Od
zywa się w sztuce tylko raz, wy-

; 

! 

syłając swoją rodzinę do wszyst
kich diabłów. 
Związek państwa Dulskich 

jest kwintesencją relacji kobiet 
i mężczyzn w twórczości Zapol
skiej. Dulska jest pełna energii 
i sił żywotnych. Dulski jest nie
my, bierny i pogodzony ze (złym) 
losem. ( ... ) interpretowana w ten 
sposób postać pani Dulskiej oka
zuje się ( ... ) klasyczną femme fa
tale (. .. ), która pozbawia męża sil 
żywotnych i energii. Skojarzenie 
może wydawać się może nieco 
zaskakujące, jako, że Dulskiej 
brak atrybutów kobiety fatalnej 
przełomu wieków: mrocznego, 
najlepiej orientalnego tła, prze
syconej erotyką aury, magicz
nych akcesoriów i krwi. Warto 

jednak uświadomić sobie, że 
femme fatale występowałai w ta
kim wcieleniu, jako rzeczniczka 
rodziny mieszczańskiej i jej sys
temu wartości. 

Co więcej Zapolska odwraca 
szereg tradycyjnych antynomii, 
w które europejska kultura wpi
sywała kobiecość i męskość. Ko
biecość miała być równoznacz
na z bierną materią, męskość 
- z aktywnym duchem. U autor
ki Dulskiej - jest odwrotnie. 
Mężczyźni to nudni, miałcy, nie
udani dranie albo pantoflarze. 
Kobiety cierpią, walczą, intrygu
ją, kochają i robią podłości, ale 
są żywe, pełnowymiarowe. Za
polska pokazuje swoje bohaterki 
w rozwoju, gdy jej bohaterowie 
pozostają statyczni. Postać pa
na Dulskiego tę regułę potwier
dza: Dulski jest jedynie funkcją 
swojej relacji z małżonką. ( ... ) 
Moralność pani Dulskiej jest 

sztuką o małżeństwie. Mamy tu, 
jako się rzekło, nietypową (a mo
że właśnie typową?) parę galicyj
skich mieszczan. Mamy też wy
zwoloną (w pewnych granicach) 
mężatkę - Juliasiewiczową, dla 
której małżeństwo jest parawa
nem dla flirtów. Mamy nadto lo
katorkę, odprawioną przez Dul
ską w jednej z pierwszych scen, 
która - co za skandal! - truła się 

zapałkami, dowiedziawszy się, że 
mąż ją zdradza ze sługą. Osią 
dramatyczną komedii jest wresz
cie sprawa niedoszłego małżeń
stwa Zbyszka i Hanki. 
Mieszczańskie małżeństwo, 

dziewiętnastowieczna miesz-



czańska rodzina, to przede 
wszystkim prob]em podwójnej 
moralności. Walka z podwójną 
moralnością, którą podejmuje 
rnch kobiecy, staje się równocze
śnie hasłem krytyki mieszczań
stwa. W ten sposób spotykają się 
u Zapolskiej dwa wątki krytyki 
społecznej. Dziewiętnasty wiek 
chciał widzieć kobietę jako asek
sualną, czystą i dziewiczą „z na
tury". Taką kobietę wybierało 
się na żonę, tak wychowywało 
się córki. Seks małżeński służył 
prokreacji, poczęciu legalnego 
potomka, następców, spadko
bierców rodzinnej tradycji, fir
my i nazwiska. Podwójna moral
ność była ceną, jaką za to płaco
no: kobieta co prawda jest asek
sulana, ale mężczyzna nie. Nie 
mogąc szukać zaspokojenia 
w małżeńskiej sypialni, idzie 
do domu publicznego lub - jak 
mąż lokatorki kamienicy Dul
skiej, tej, co się truła zapałkami 
- szuka pocieszenia w objęciach 
sługi. Albo jak prezes Daum 
utrzymuje jakąś pannę Mali
czewską, bo to i zdrowiej, i bez
pieczniej , i dyskretniej. Tym sa
mym, o ironio, mieszczańska ro
dzina „stoi" niejako na instytu
cji domu publicznego i sprzedaj
nego seksu. 

Innym aspektem podwójnej 
moralności są różne standardy 
obowiązujące mężczyzn i kobie
ty. Zdrada mężczyzny jest wyba
czalna, kobiety - w żadnym wy
padku; młodzieńcowi wolno się 
wyszumieć w stanie kawaler
skim, ale dla dziewczyny niewy-

baczalna jest utrata dziewictwa 
przed ślubem. ( ... ) 

Inspiracją do napisanej w 1906 
roku Moralności pani Dulskiej 
była autentyczna historia, którą 
Zapolskiej opowiedział jej drugi 
mąż Stanisław Janowski. Intry
ga (matka tolerująca romans ze 
służącą) wzięta zatem została 
z życia. Do portretu tytułowej 
bohaterki pozowała zaś autorce 
znienawidzona przez nią lwow
ska mieszczka, pani Gołąbowa. 
Co w tej aferze sprzed wieku wi
dzi dzisiejszy teatr?( ... ) 

Warto zastanowić się na ko
niec, kim byłaby Zapolska dzi
siaj? Gdzie szukałaby wrogów, 
a gdzie sojuszników?( ... ) 

Zapolska znalazłaby jednak 
w dzisiejszej rzeczywistości po
żywkę dla swojego satyrycznego 
talentu. Na przykład - parweniu
szowska w najróżniejszych wy
daniach. (. .. ) 

Jakiej Zapolskiej potrzebuje
my odpowie dzisiejszy teatr. Pó
ki nie pojawi się nowa dramato
pisarka spod „sztandaru ze spód
nicy", która temperamentem 
i umiejętnościami mogłaby tam
tej dorównać. 

Powyższy tekst pochodzi z ksiązk i 

Gender, dramat, teatr 
pod redakCJą Anny Kul igowskie1-

K1'Jrzeniewsk1e1 1 Marty Kowalskiej 

i opub likowany zostal pod tytulem 

Sztandar ze spódnicy. Wątki kobiece 
w twórczości dramatycznej 

Gabrieli Zapolskiej 



Jlroralność 
• pani 

'fi>uls/Uej 

OBSADA: 
Pani Dulska - !Ewa Leśniak 
Pan Dulski - Andrzej Śleziak 
Zbyszko Dulski - Grzegorz Widera 
Hesia Dulska - Agnieszka Radaszkiewicz 
Mela Dulska - Joanna Litwin 
Juliasiewiczowa z Dulskich - Maria Bieńkowska 
Lokatorka - Ewa Kopczyńska 
Hanka - Barbara Lubos-Święs 
Tadrachowa - Elżbieta Laskiewicz 

Scenografia 
Iza Toroniewicz 

Asystent reżysera 
Elżbieta Laskiewicz 

Inspicjent 
Ryszard Grochowina 

Sufler 
Violetta Zając 



... kim byłaby Zapolska dzisiaj? Gdzie 
szukałaby wrogów, a gdzie sojuszników? „. 

Ewa Leśniak (pani Dulska) 
i Barbara Lubas-Święs (Hanka) 
w rozmowie z reżyserem, 
Bartfomiejem Wyszomirskim . 

... młodzie1icowi 
wolno się wyszunzieć 

w stanie kawalerskim, 
ale dla dziewczyny 
niewybaczalna jest 

utrata dziewictwa 
przed ślubem. 

„ . młodzieniec ulega po raz kolejny . 
Jest także Dulskim i Dulskim pozostanie. 



Zastępca dyrektora 
do spraw ekonomicznych: 
Helena Równicka 

Biuro Obsługi Widzów: 
Jolanta Wędzik, 
Danuta Skurzyńska, 
Jacek Januszka 

Kierownik techniczny: 
Sylwester Kotuchna 

Zespół obsługi sceny 

Sekcja światła i dźwięku: 
Maciej Kędzierski , 

Paweł Dąbek, 

Eugeniusz Piotrowski, 
Leszek Wiślak 

Pracownia perukarska: 
Agnieszka Bałazy, 

Maria Bem 

Rekwizytor : 
Grzegorz Dzwonek 

Pracownia modelatorska: 
Andrzej Słowiński 

Montażyści sceny: 
Piotr Labiś, Łukasz Zimny, 
Rafał Chojecki, Sebastian Dąbek, 

Krzysztof Czermak, Tomasz Cesarz 

Garderobiane: 
Jadwiga Goncetz, Dorota Jamrocha, 
Danuta Pater, Leokadia Penkala 

Pracownia: 
Wanda Kubat, Maria Bronisz, 
Halina Gocyła, Jolanta Stompel 

' 
Pracownia stolarska: 
Witold Kraczyński, Kazimierz Zimny, 
Ryszard Sojka 

Biuro Obsługi Widzów 
(1 .piętro wejście administracyjne) 

przyjmuje zamówienia 
zakładów pracy i szkół 

na bilety zbiorowe 
oraz abonamentowe 

codziennie w godz. 9.00 - 15.00 
tel. 266-11-27 

Kasa Teatru czynna 
we wtorki, środy i czwartki 

w godz. 13.00 - 17.00 
w piątki, soboty i niedziele 

w godz. 15.00 - 18.00 
tel. 266-11-27 

Wydawnictwo Teatru Zagłębia 
w Sosnowcu 

Redakcja programu: 
Joanna Malicka 

Opracowanie graficzne: 
Marek Michalski 






