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„Pan Tadeusz" w wykonaniu aktorów Teatru im. Wandy Sie
maszkowej to teatr poezji i teatr akcji. - Nasza epopeja 

narodowa to dla Polaków rodzaj ele1nentarza, świętej księgi. 

To niesie pewne obciążenie. Zbyt wzniośle, zbyt serio trak

tujemy ten tytuł, w przekonaniu, że „Pan Tadeusz" to nasz 

literacki obowiązek - mówi reżyser Irena Jun. 
Widzów powinno urzec w spektaklu już samo słowo. Wiersz 

Adan1a Mickiewicza nie będzie ciężarem, publiczność usłyszy 

go jako żywy dialog, ale też jak muzykę słowa. „Pan Tadeusz" 

n1oże być ponownie i nieco inaczej odebrany przez tych którzy 

go znają, a odkryty przez tych n1łodych ludzi, którzy po raz 

pierwszy się z nim spotkają. 
Życzeniem reżyser oraz zespołu miystycznego jest abyśmy ten 

najbardziej polski tekst, poemat mogli oglądać z przyjemnoś

cią. - Dobrze byłoby gdybyśmy mogli się wzruszyć, ale także 
bawić słuchając i oglądając nasz spektakl - podkreśla Irena Jun. 

Jeśli do znakomitej reżyserii dodmny także interesującą sceno

grafię Aleksandry Semenowicz, n1uzykę Bartosza Blachury 

• f ~ i oczywiście świetną grę aktorów, można być pewnym, że „Pan 
Tadeusz" przypadnie do gustu publiczności. 

Ewa Fudala 
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Mimo swej kunsztownej i niedoścignionej krasy literackiej „Pan Tadeusz" Adama Bernarda Mickie

wicza nie gości nazbyt często na afiszach teatralnych. Jeżeli sięgano poń, to soczewka reżyserska na

celowana była na dialogi zawarte w oryginale dzieła, rzadziej zaś na elementy opisowe, epickie i nar

racyjne. U zarania teatralizacji poematu soplicowskiego napotykamy fom1ę tzw. żywych obrazów. 

Prapremiera polska scenicznej wersji miała miejsce 11 marca 1873 roku i zawdzięczamy ją znakomi

temu akwareliście Juliuszowi Kossakowi. Była to właśnie konwencja ośmiu obrazów złożonych z 

żywych osób - amatorów, którzy niczym posągi tkwili na scenie pośród adekwatnie dobranych deko

racji i rekwizytów. Tekst poematu stosownie do przedstawionych epizodów czytał Józef Benda, przy

rodni brat wielkiej Heleny Modrzejewskiej, a rzecz cała była zrealizowana przez Teatr Stanisława 

Kośmiarza w Krakowie. 

W listopadzie 1881 roku Kółko Towarzystwa Akademików Wrocławskich Narodowości Polskiej 

przedstawiło we Wrocławiu udramatyzowany wyimek z Księgi VI - rozmowę Sędziego z Robakiem 

oraz scenę Rady na podstawie VII Księgi. W 1883 roku na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie kil

kakrotnie wystawiano osiem szkiców Wojciecha Gersona według pomysłu artystycznego Bolesława 

Alchimowicza. Każdy obraz poprzedzony odczytaniem odpowiedniego ustępu poematu urozmaicony 

został muzyką Moniuszki i Szopena. Trzy lata póżniej powstała pierwsza adaptacja sceniczna obrazu 

dramatycznego zawa11a w 5 aktach i 8 odsłonach. Zrealizował ją aktor i reżyser Lucjan Kwieciński 



w lwowskim teatrze hrabiego Skarbka. W 1888 roku podczas odsłonięcia pomnika wieszcza w Kra
kowie, młodzież kilku znamienitych tamtejszych szkół zaprezentowała sceny zaściankowe z sopli
cowskiego poematu przyciągając kilkutysięczną rzeszę widzów. Widowisko to miało hołociarski, 
amatorski wprawdzie smaczek, ale jakże spontaniczny i patriotyczny w wymowie. l czerwca 1905 

roku wystawiono epopeję narodową w gmachu Filharmonii Warszawskiej. Opracował ją Edward 
Puchalski, a zrealizował zespół Gawalewicza. Ówcześni recenzenci odnotowali role Józefa Kotar

biilskiego (Robak) i Michała Tarasiewicza (Hrabia). W sposób syntetyczny i prosty arcypoemat zos
tał przysposobiony dla potrzeb scen szkolnych przez nauczyciela i dyrektora gimnazjum w Trembow

li - Kazimierza Missonę. Broszura nosiła tytuł „Pan Tadeusz - dzieło Adama Mickiewicza w dziewięć 
odsłon ułożył Kazimierz Missona'', a ukazała się w 1907 roku w Brodach. Z tej partytury korzystały 

przez wiele lat liczne kółka i towarzystwa teatralne w krC(gu galicyjskim. Tak było m.in. w Rzeszowie 
15 marca 1908 roku, kiedy to miejscowi gimnazjaliści inscenizowali owe dziewięć odsłon w budyn

ku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" - siedzibie obecnego Teatru im. Wandy Siemaszkowej. 
Podobny charakter miały przedstawienia opracowane przez Mieczysława Opałka z okazji 100-lecia 
wydania „Pana Tadeusza". Skierowane były do szkól, stowarzyszc11 i świetlic żołnierskich. Istnieją 

również wzmianki o graniu tej sztuki w latach 1905-1908 na osławionej scenie w teatrze Nuny Mło

dziejowskiej w Wilnie. 

Mroczne lata okupacji hitlerowskiej rozjaśniły dwa wydarzenia „panatadeuszowe" w Krakowie. 
W 1942 roku krakowski Teatr Poezji (późniejszy Rapsodyczny) prowadzony przez Mieczysława Kot

larczyka konspiracyjnie zrealizował fragmenty epopei, gdzie księdza Robaka kunsztownie i w wiel
kim uniesieniu artystycznym grał sam Karol Wojtyła. Nawet złowieszczy niemiecki głośnik uliczny 

zainstalowany naprzeciw kamienicy, w której odbywało się to jedyne w swoim rodzaju przedstawie
nie, nie zdołał „zaszczekać" sceny spowiedzi Soplicy. Rok później dla wybranych słuchaczy krakow
skich na Brackiej przez kolejnych 12 wieczorów wszystkie księgi arcypoematu czytał Juliusz Oster

wa. Napomknąć tu trzeba, że Mieczysław Kotlarczyk już jako dyrektor Teatru Rapsodycznego w 
Krakowie jeszcze czterokrotnie powracał do „Pana Tadeusza" wystawiając go łącznie w latach 1945-
1966 aż 732 razy. Kanon inscenizacyjny był zbudowany na zasadzie gradacji . U Kotlarczyka w CZC(Ś

ci pierwszej wchodziły w grę główne sprawy prywatne występujących postaci, w części drugiej są
siedzkie, Sopliców i Horeszków, w trzeciej - polityczne, publiczne i społeczne . 

Tę konstrukcję złamał 18 października 1970 roku Adam Hanuszkiewicz. Wtedy to telewidzowie w 

całej Polsce mogli obejrzeć pierwszy odcinek swoistego serialu „Szkice do portretu - Pan Tadeusz''. 
Przez rok wielomilionowa widownia zachwycała siC( godzinnymi, oryginalnymi spektaklami demiur-

ga polskiej sceny. Zdobiła je scenografia Xymeny Zaniewskiej i muzyka Andrzeja Kurylewicza. Wy

darzenie to wznieśli na wysoki poziom artystyczny najsławniejsi polscy aktorzy: Zapasiewicz, Wich
niarz, Chamiec, Borowski, Lutkiewicz, Opaliilski. Te czarno-białe telewizyjne spektakle naprawdę 

magnetyzowały. 

W marcu 1981 roku miała miejsce premiera „Pana Tadeusza" w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w 
Rzeszowie. Adaptacji scenicznej dokonał prof. Jerzy Adamski, reżyserował Bogdan Augustyniak, zaś 

scenografię powierzono Andrzejowi Markowiczowi. Godzi się wspomnieć o ówczesnych, nieżyją
cych już aktorach rzeszowskiej sceny biorących udział w tym przedstawieniu: Barbarze Bardzkiej, 

Irenie Krawczyk, Elwirze Turskiej, Adamie Fornalu, Piotrze Grabowskim, Jerzym Rudolfie, Boles
ławie Werowskim, Józefie Chrobaku i Zbigniewie Zarembie. Równolegle odbyła się głośna premiera 

dzieła Mickiewicza na scenie Teatru Polskiego w Warszawie. Przygotowali je prof. Jerzy Adamski 
i August Kowalczyk jako reżyser. Z ciekawszych ról należy wymienić: księdza Robaka (Krzysztof 

Chamiec), Sędziego (Józef Nalberczak), Podkomorzego (Janusz Zakrzei1sk1i), Tadeusza (Edward Żen

tara) oraz Zosię (Anna Nehrebecka) i Telimen~ (Krystyna Królówna). Wspomnieć trzeba o adaptac
jach scenicznych „Pana Tadeusza" w latach osiemdziesiątych minionego stulecia - w Teatrze im. 
S. Żeromskiego w Kielcach w reżyserii Bogdana Augustyniaka, Teatrze Polskim w Szczecinie w re

żyserii Janusza Bukowskiego oraz Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze w reżyserii Waldemara Matu

szewskiego. Ta ostatnia inscenizacja nosiła afiszowy podtytuł „Szlachecka historia miłosna z roku 
1811 i 1812". Z okazji 40-lecia Sceny Polskiej w Tesinskim Divadle w Cieszynie wystawiono nato

miast „Pana Tadeusza" w reżyserii Wojciecha Jesionki. Reżyser wykorzystał w sztuce również frag
menty „Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego" oraz wiersz „Do matki Polski". Autorem plakatu 

i okładki programu do cieszyilskiego „Pana Tadeusza" był znany rzeszowski artysta Krzysztof Mo

tyka. 
Osobnego wglądu wymaga aspekt artystycznych czytail narodowej epopei w układzie pozascenicz

nym. W I 937 roku zaprezentował ją wirtuozyj nie Stefan Jaracz w pięcioodcinkowej wersji radiowej, 
a w 1943 roku wspomniany Osterwa w Krakowie. Natomiast w roku tysiąclecia pailstwa polskiego 

znany pedagog, aktor i reżyser Aleksander Bardini dokonał nagrania na 12 plytach dhtgogrających 
całego „Pana Tadeusza", którego poszczególne księgi czytali kolejno: Aleksander Bardini, Andrzej 

Szczepkowski. Andrzej Łapicki, Tadeusz Łomnicki, Marian Wyrzykowski, Jan Świderski, Wieil
czysław Gliński, Gustaw Holoubek, Mieczysław Milecki, Janusz Wamecki, Jan Kreczmar i Ignacy 

Gogolewski. 
Czesław Drąg 
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Adam 
MICKIEWICZ 
Urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu niedaleko 

owogródka. Na chrzcie w lutym 1799 roku otrzymał 
imiona Adam Bernard. Pochodził z rodziny drobnoszla
checkiej. Jego ojciec Mikołaj, był nowogródzkim adwo
katem, matka Barbara z dornu Majewska, córką ekono
ma z Czombrowa. W 1807 roku rozpoczął naukę w pro
wadzonej przez dominikanów powiatowej szkole w No
wogródku. Z tego okresu pochodzą jego pierwsze próby 
poetyckie. 16 maja 1812 roku umarł ojciec poety. 
W 1815 roku Mickiewicz wyjec ha~ do Wilna, gdzie 
wstąpił na tamtejszy uniwersytet, który wówczas sta
nowił ważny ośrodek kultury oświeceniowej na Litwie. 
Studiował na Wydziale Nauk Fizycznych i Matematycz
nych. Uczęszczał też na wykłady na innych wydziałach: 

Nauk Moralnych i Politycznych oraz Literatury i Sztuk 
Wyzwolonych. Równocześnie starał się o przyjęcie do 
działającego przy uniwersytecie Seminarium . auczy
cielskiego. Ze względu na swoją sytuację materialną 
ubiegał się też o stypendium rządowe, przyznawane kan
dydatom sposobiącym się do stanu nauczycielskiego. 
Po skończeniu studiów musiał je odpracować w szkole 
wskazanej przez władze uczelni. Był jednym z założy
cieli tajnego Towarzystwa Filomatów, którego celem 
była praca samokształceniowa i naukowa, później też 
działalność wychowawcza i patriotyczna wśród mło
dzieży uniwersyteckiej. W 1819 roku skończył naukę, 
uzyskując stopiei1 magistra. Ze studiów wyniósł dobre 
przygotowanie humanistyczne w zakresie filologii kla
sycznej, historii, teorii poezji i wymowy. Został skiero
wany do pracy w powiatowej szkole w Kownie ( 1819-
1823 ). W 1822 roku w Wilnie ukazał się, dedykowany 

przyjaciołom, pierwszy tom „Poezyj", w którym znala
zły si(( m.in. „Ballady i romanse''. Rok później Mickie
wicz wydał drugi tom „Poezyj" z „Grażyną", II i lV czę

ścią „Dziadów". 
W lipcu 1823 roku w Wilnie, rozpoczęło się śledztwo 
w sprawie tajnych związków młodzieży na Litwie, 
w nocv z 4 na 5 listopada Mickiewicz został aresztowa
ny. Pr;ebywał w więzieniu, w klasztorze bazylianów, do 
maja 1824 roku. Skazany za „szerzenie nierozsądnego 
polskiego nacjonalizmu przy pomocy nauczania" na pra
cę nauczyciela w „oddalonych od Polski guberniach'' je
sienią 1824 roku opuszcza Litwę. 
Pięcioletni pobyt w Rosji odegrał ważną rolę w życiu 
poety. Najpierw przebywał krótko w Petersburgu, potem 
w Odess ie. Okres od grudnia 1825 do kwietnia 1828 ro
ku spędz ił w Moskwie, zatrudniony formalnie w kance
larii generała - gubernatora. V./ Moskwie i Petersburgu 
wszedł w środowisko elity intelektualnej i towarzyskiej. 
Zyskał sławę poety romantycznego, jego improwizacje 
wzbudzaly w salonach powszechny zachwyt. Poznał po
etów rosyj skich, m.in. Puszkina, zaprzyjaźnił się z niek
tórymi dekabrystami (K. Rylejew, A. Biestużew). Wie
dzę , jaką zdobył na temat imperium rosyjskiego, despo
tyzmu carskiego, wykorzystał w późniejszej twórczości. 
W 1826 roku w Moskwie opublikował „Sonety", w 1828 
w Petersburgu „Konrada Wallenroda". Dzięki pomocy 
zaprzyjaźnionych Rosjan uzyskał paszport i w maju 
1829 roku na angielskim parowcu płynącym do Hambur
ga opuścił Rosję. 
W marcu 1832 roku wyjechał do Drezna. Tu powstała III 
część ,,Dziadów". W lipcu tegoż roku wyjechał do Pary
ża, w którym z niewielkimi przerwami spędził reszt(( ży
cia. Początkowo włączył się w prace emigracji. Został 
członkiem Towarzystwa Literackiego, Towarzystwa Lit
wy i Ziem Ruskich, w 1833 roku był redaktorem i głów
nym publicystą „Pielgrzyma Polskiego". Swoje przemy
śl enia na temat misji Polski i zadań emigracji zawarł w 

„Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego". W 1834 
roku wydał „Pana Tadeusza". 
W tym samym roku ożenił si ę z Celiną Szymanowską. 
Mickiewicz nie miał stałych dochodów, założenie rodzi
ny pogłębiło i tak trudną sytuację materialną. W latach 
1835-1850 urodziło sięjego sześcioro dzieci. Od listo
pada 1839 roku wykładał literaturę łacd1ską w Akademii 
w Lozannie, lecz jesienią nastl.(pnego roku przerwał 
działalność wykładową, by objąć katedrę literatury sło
wiaóskiej w College de France. 
W lipcu 1841 roku Mickiewicz poznał Andrzeja To
wiańskiego. Po rozmowie z nim uwierzył w jego posłan
nictwo i przyjął głoszone przeze!l. nauki. Niebawem stał 
się głównym ich głosicielem i przywódcą, założonego 
przez Towia!l.skiego, Koła Sprawy Bożej. Poglądy poli
tyczne Mickiewicza, którym dał wyraz w swoich wyk
ładach oraz propaganda towianizmu spowodowały, że w 
maju 1844 roku władze zawiesiły Mickiewicza w czyn
nościach profesora. 
W marcu 1848 roku zorganizował Legion, walczący we 
Włoszech do lipca 1849. Cele ideowe walki przedstawił 
w „Składzie zasad". Wraz z grupą emigrantów różnych 
narodowości założył w Paryżu dziennik „La Tribune des 
Pcuples", głoszący radykalny program społeczny. 
Wkrótce pismo zostało zawieszone, a Mickiewicz wraz 
z innymi Polakami, wskutek interwencji ambasady ro
syjskiej, porzucił redakcję. W 1852 roku otrzymał posa
dę w Bibliotece Arsenału. 
W 1855 roku, podczas wojny krymskiej, udał się do Tur
cji, by wesprzeć akcję organizowania legionu polskiego 
do walki z Rosją. 
Zmarł w Stambule, prawdopodobnie na cholerę, 26 listo
pada 1855 roku. Zwłoki przewieziono do Francji i po
chowano na cmentarzu w Montmorency. W 1890 roku 
trumna ze szczątkami Mickiewicza wróciła do Polski 
i została przeniesiona do katedry wawelskiej w Krako
wie. 



lRENAJlJN 
Wybitna aktorka teatralna, reżyserka , jedna z najlepszych 
odtwórczyń ról Beckettowskich. Mistrzyni słowa. Urodziła 
się 17 pażdziernika 1935 roku w Hrubieszowie. W 1958 ro
ku ukończyła Wydział Aktorski PWST w Krakowie. Debiu
towała w 1957 roku rolą Maryny w ,,Weselu" Wyspiańskie
go w reżyserii Wacława Nowakowskiego w Teatrze Zagłę
bia w Sosnowcu. 
Występowała w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu ( 1958-1959), 
Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach-Radomiu 
( 1959-1962) oraz na deskach Teatru Ludowego w Nowej 
Hucie (1962-1970). Od 1970 roku związana jest z warszaw
skimi scenami. W latach 1970-1972 była w zespole Teatru 
Klasycznego. Od 1972 roku jest aktorką Teatru Studio, pro
wadzi też Jednoosobowy Teatr Ireny Jun, jest wykładowcą 
Akademii Teatralnej w Warszawie. 
Uważana za „aktorkę Józefa Szajny" wystąpiła w najważ
niejszych spektaklach tego wielkiego twórcy: „Witkacym" 
( 1972), „Replice IV" (1973) i „Dantem" (1974 ). 
Lata osiemdziesiąte ubiegłego stulecia były dla Jun spotka
niem z teatrem Jerzego Grzegorzewskiego. Była Wardą w 
jego spektaklu „Parawany" wg Jeana Geneta ( 1982 ), Matką 
w „Pułapce" Tadeusza Różewicza ( 1985 ), grała też w prze
dstawieniu Grzegorzewskiego „Tak zwana ludzkość w ob
łędzie" ( 1987). 
W latach dziewięćdziesiątych artystka wielokrotnie też sa
ma reżyserowała przedstawienia. Były to przeważnie kame
ralne wieczory poświęcone wielkiej poezji polskiej: „Balla
dy i romanse" ( 1995), „Pan Tadeusz" ( 1998) i „Dziady. 
Część 11" ( 1999) Adama Mickiewicza. 
W nastQpnych sezonach przygotowała również „Śluby pa
nieóskie" Aleksandra Fredry (200 I) i „Tristana i Izoldę" wg 
Josepha Bediera (2003). Reżyserowała i grała w: „Biesia
dzie u Hrabiny Kotłubaj " Witolda Gombrowicza (2004) 
i „Filozofii po góralsku" (2005) wg tekstów ks. Józefa Tis
chnera do scenariusza przygotowanego wspólnie z partne
rującym jej na scenie Wiesławem Komasą. Irena Jun wystą
piła też w kilkunastu spektaklach Teatru Telewizji oraz epi
zodach i rolach drugoplanowych w filmach fabularnych, 
m.in. „Palcu bożym" Antoniego Krauze i „Cwale" Krzysz
tofa Zanussiego. 
Jest laureatką wielu nagród za twórczość artystyczną, m.in. 
Warszawskich Feliksów i dwukrotną laureatką na Festiwalu 
Klasyka Polska w Opolu za główną rolę kobiecą. W zesz
łym roku otrzymała Złoty Medal „Gloria Artis - Zasłużony 
Kulturze". 

ALEKSANDRA SEMENOWICZ 
Malarka, scenografka. Urodziła się 2 grudnia 1941 roku w 
Clermont-Ferrand we Francji. W 1966 roku ukor1C1yła Wy
dział Malarstwa i Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Była uczennicą Jana Cybisa. W 1978 roku pod 
kierunkiem Józefa Szajny rozpoczęła, trwające rok, studia 
na Wydziale Scenografii warszawskiej uczelni. 
Od końca lat 70. związana jest z teatrem. Początkowo w 
Teatrze Wielkim w Warszawie pracowała jako asystentka u 
boku Andrzeja Krei.itz-Majewskiego. Pierwszą samodzielną 
scenografa< zaprojektowała do przedstawienia w warszaws
kiej szkole teatralnej „Noclegu w Apeninach" A lcksandra 
Fredry w reżyserii Ryszarda Peryta (1980). W 1981 roku 
stworzyła dekoracje do „Wenecjanki" Angela Beolco w re
żyserii Wiesława Rudzkiego w Lubuskim Teatrze im. Kru
czkowskiego w Zielonej Górze, gdzie współpracowała tak
że z szefową lubuskiej sceny Krystyną Meissner. Wspólnie 
zrealizowały tutaj „Kartotekę" Tadeusza Różewicza ( 1983 ). 
Ich teatralna współpraca trwa nadal. Wówczas powstała 
m.in. „Ballladyna" Juliusza Słowackiego ( 1985), „Sługa 
dwóch panów" Carla Goldoniego ( 1986), ,,Zmierzch" Iza
aka Babla (I 987), „Mała Apokalipsa" Tadeusza Konwic
kiego (I 990) i „Nie-boska komedia" Zygmunta Krasiń skie

go (1990). 
Semenowicz współpracowała także z Antonim Liberą, tłu
maczem, znawcą i inscenizatorem twórczości Samuela Be
cketta. Przygotowała oprawy plastyczne do kilku jego spe
ktakli, w tym do przedstawienia Teatru Telewizji „Cztery 
miniatury" ( 1988). W I 988 roku na scenie warszawskiego 
Teatru Dramatycznego pracowała nad „Ja, Feuerbach" Ta
nkreda Dorsta w reżyserii i z wielką, liryczną rolą Tadeusza 
Łomnickiego. 

Semenowicz pracuje z Bogdanem Toszą, Ireną Jun i Walde
marem Matuszewskim. Wspólna realizacja z tym ostatnim 
„Ach, Combray ... " wg Marcela Prousta z warszawskiego 
Teatru Dramatycznego ( ł 991) została później przeniesiona 
także do Teatru Telewizji ( 1994). Tworzy oprawy plastycz
ne przedstawień Andrzeja Bubienia, przygotowałam.in . 

scenografię do „Wiśniowego sadu" Antoniego Czechowa 
(2004) oraz „Zbrodni i kary" wg Fiodora Dostojewskiego 
(2005). We wrocławskim Teatrze Współczesnym zrealizo
wała oprawę plastyczną do opery dla dzieci, przedstawienia 
„Mały kominiarczyk, czyli zróbmy oper~!" Benjamina Bri
ttena w reżyserii Jerzego Bielunasa (2005). 



Dwór Sopliców był patriotyczny, bo zegar grał Mazurka Dąbrowskiego, 

a na ścianach powiesili patriotów 

W domu Sędziego panowały obyczaje wzorowe: goście parami wchodzili do pokoju, 
parami siadali do stołu i parami szli spać 

Jankiel miał stary, ale dobry cymbał Kochali się bezgranicznie oboje, 
lecz na ich szczęściu stał Stolnik 

Nie widząc o czym dumać na paryskim bruku 
Mickiewicz postanowił napisać „Pana Tadeusza " 

„Pan Tadeusz " opowiada o ludziach, którzy nie tylko pilnują swego gospodarstwa, 
ale i wydają koncerty, na których można się dobrze zabawić 

Gerwazy był przywiązany na stałe do zamku Stolnika 

Telimena gdy zobaczyła Tadeusza zerwała swoje siedzenie 

Telimena była poniekąd wdową, ale do kochania 
jeszcze bardzo płocha i dużo wyrabiała z Tadeuszem 

Na łące leżała Telimena, a środkiem jej płynął strumyk 

Wojski tak wspaniale grał na rogu, że był najwspanialszym na świecie rogaczem 

Wszyscy z uwagą słuchali gry Natenczas Wojskiego 

Tadeusz był prostakiem, lecz umiał czuć wdzięk przyrodzenia 

Tadeusz żył seksualnie z Telimeną, a Zosię całował po kątach 

Pod płaszczykiem Tadeusza 
Mickiewicz ukrył swoje marzenia 

„Pan Tadeusz" to poemat, 
który zajął jedno z czołowych miejsc 
w tabeli światowej 

„Pan Tadeusz " powstał 
za czasów współczesnych 
Mickiewiczowi 

Kiedy Mickiewicz zawiódł się 
na kobiecie, wtedy wziął się 
za „Pana Tadeusza " 

Gdy się Jacek ożenił zaczął pić 
i prowadzić inne życie 
niż przed ślubem 
i dlatego przyszedł Tadeusz na świat 

Pod habitem Soplica prowadził 
tajną działalność 

Ksiądz Robak zamiast 
córki Stolnika 
musiał zjeść czarną zupę 

Tadeusz myślał, że owa panna 
za stołem to dziewica, 
ale to niestety była Telimena 

Jacek Soplica starał się 
jak mógł by dogodzić Ojczyźnie 

ul. Sokoła 719, 35-010 Rzeszów 
tel. 017 853 20 01, fax 017 850 75 50 

www.teatr-rzeszow.pl 

Zofia Tarkowska-Niemczuk 
"""""",,,,,_ Julian Kowalski 

- Alicja Godek 
womirKawa 

Krzysztof Jawniak 
Piotr Tomaka 

lmmml!'ill· Marian Komaga, 
Dariusz Lewicki 

- Stanisław Wolski 
• • • • • Helena Boguń 

- Andrzej Wolski 
•. • - • • • · Danuta Bajan-Wojas 

Kazimiera Buczkowska 
Gratyna Kozioł 

Mieczysław Osełek 
Mieczysław Fornal, 

Artur Gamrackl, Artur Niemiec, 
Bogdan Rzucłdło, Leszek Sas 

mma11:GD~rilllID Marcin Kalita 

~==~~, Krzysztof Motyka ml • • . · archiwum, Jerzy Paszkowski 

tel./fax 017 853 22 52, 
tel. 017 853 20 01 w. 341 , 342, 330 

kasa teatru: tel. 017 850 89 89, 
bilety@teatr-rzeszow.pl 

Teatr Im. Wandy Siemaszkowej 
jest lnstylucjft kU1lury 

Województwa Podkarpackiego 




