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F.o DR DL-1EWS 
Urodził się 30 października ( 11 listopada) 1821 r. w Moskwie. W latach 1838-
1843 studiował w Petersburgu, w Głównej Szkole Inżynierskiej, którą ukończył 
z patentem inżyniera i w stopniu podporucznika; w roku 1843 zostaje zaliczony 
do służby w korpusie inżynierskim, z przeznaczeniem do kreślarni departamentu 
inżynierii; w 1844 zrezygnował z kariery wojskowej, by poświęcić się wyłącznie 
pracy literackiej. 
Zadebiutował w 1846 roku powieścią epistolarną „Biedni ludzie", w tym samym 
roku ukazało się opowiadanie „Sobowtór", kolejne dzieła to nowela „Gospodyni" 
(1847) i opowieść sentymentalna „Białe noce (1848). Kariera pisarska 
Dostojewskiego została przerwana wiosną 1849 roku. 22 kwietnia, za udział 
w zebraniach piątkowych u M. Butaszewicza-Pietraszewskiego, podczas których 
toczyły się żywe dyskusje na tematy filozoficzne, ekonomiczne i społeczne, 
pisarza aresztowano i osadzono wraz z pozostałymi członkami kółka w twierdzy 
Pietropawłowski ej. 
Po wielomiesięcznym śledztwie, 16 listopada 1849, wyrokiem sądu wojennego 
Dostojewski zostaje skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie. Reskrypt cara 
Mikołaja I o złagodzeniu wyroków odczytano skazańcom dopiero na miejscu 
straceń; kara śmierci zostaje zamieniona początkowo na osiem lat katorgi 
w twierdzy, później zmieniona na cztery lata katorgi, degradację na szeregowca 
i bezterminowe wcielenie do wojska. Katorgę odbył w Omsku, służbę wojskową 
w Semipałatyńsku, z czasem dosłużył się ponownie stopnia podporucznika. 
W 1859 roku Dostojewski zostaje zwolniony ze służby i w lipcu przyjeżdża do 
Tweru, a następnie w grudniu, powraca do Petersburga. Swoje doświadczenia 
i przemyślenia z czasów katorgi zawarł we „Wspomnieniach z domu umarłych" 
( 1861-62). 
Od roku 1860 do 1865 Dostojewski współpracuje z licznymi czasopismami - był 

m. in. wspólnie z bratem Michałem wydawcą szybko zawieszonego przez władze 
miesięcznika „Wriemia" (1861-1863), z kolei wydawana przez nich „Epocha" 
( 1864-65) zbankrutowała po kilkunastu numerach. 
W 1864, po siedmiu latach małżeństwa, umiera żona pisarza, wkrótce potem 
także brat Michał. To sprawia, że pogłębiają się kłopoty rodzinne i trudności 
finansowe Dostojewskiego, nasila się również epilepsja. Dla podratowania 
zdrowia z końcem lipca 1865 roku wyjeżdża do Wiesbaden, tam powstaje 
pierwsza, zniszczona przez autora, wersja „Zbrodni i kary". Powtórnie podjął 
pracę nad tym tematem po powrocie do Rosji i ukończył ją w 1866. W tym samym 
roku, wywiązując się z podjętych zobowiązań wobec wydawcy, napisał powieść 
„Gracz", o wyraźnych cechach autobiograficznych. 
W lutym 1867 roku żeni się ponownie, a następnie wyjeżdża z żoną za 
granicę. Podczas czteroletniej nieobecności w RosJi pisze m. in. „Idiotę" (1868); 
w rok po powrocie ukazują się „Biesy" (1872), a później „Młodzik" (1875). 
Ostatnim wielkim dziełem Dostojewskiego są „Bracia Karamazow"(1879-80). 
28stycznia (9 lutego) 1881 r. Fiodor Dostojewski umiera w Petersburgu. 

~a podstawie Słownika pisarzy rosyjskich· pod red F Nieuważnego; "W1edrn 
Puw~rnr.hrrn" Warsza .... a 1994 1 programu Teatru Śl<1~kr ego do premiery 
Zł>rodn kary· w 1959 roku 



ZANIM PDWSTAt.A „ZBRODNIA I KARA" 

Pomimo nieludzkich wysiłków Dostojewskiego „Epoka" (pismo, 
którego wydawcą była zmarły w 1864 roku brat pisarza Michał] 

musiała przestać wychodzić na wiosnę 1865 r. Dostojewski bierze 
na swe utrzymanie wdowę i dzieci brata; („.) Przyciśnięty zewsząd 
do muru pod względem pieniężnym, Dostojewski podpisuje 
w czerwcu 1865 z wydawcą-aferzystą-lichwiarzem Stellowskim 
fantastyczny kontrakt. Stellowski ma wypłacić mu 3 OOO rubli 
częściowo gotówką, częściowo wekslami. Dostojewski uprawnia go 
do wydania wszystkich swoich dotychczasowych utworów oraz 
obowiązuje się dostarczyć mu do dnia 1 listopada 1866 nową 
powieść, wielkości nie mniejszej niż dziesięć arkuszy druku, przy 
tym gdyby nie spełnił w umówionym terminie tych warunków, 
Stellowski zyskuje prawo wydawania w przyszłości bezpłatnie 
wszystkich utworów Dostojewskiego, zarówno tych , które 
Dostojewski już napisał, jak tych, które kiedykolwiek by rzy
szłości napisał. Dostojewski podpisuje ten szaleńczy kon kt 
u rejenta, po czym Stellowski, rozgłosiwszy warunki tego kontraktu 
wśród wierzycieli Dostojewskiego i tym poderwawszy u nich reszt ę 
zaufania do ich dłużnika, skupuje za bezcen weksle Michała 

i Teodora [Fiodora] Dostojewskich i tymi wekslami spłaca większośf 
tych 3 OOO rubli. 
Dostojewski wpłaca trochę pieniędzy wdowie po bracie, trochę 
Paszy [pasierb] i ze 175 rublami w kieszeni wyjeżdża do Niemiec, do 
Wiesbadenu, na ruletkę, wierząc, że wygra majątek. Na swoje 
nieszczęście podczas pierwszej swej podróży za granicę, jeszcze 
w 1863 r., wygrał w Wiesbadenie istotnie dużą kwotę 10 OOO 
franków; obecnie, oczywiście, przegrywa wszystko, co ma przy 
sobie, zastawia zegarek, przegrywa i te pieniądze; pisze błagalny list 
do Turgieniewa, aby mu pożyczył 100 talarów. Stosunki jego z Tur
gieniewem są dość ceremonialne, ale Turgieniew mieszka 
niedaleko Wiesbadenu, przysyła mu nie sto, lecz pięćdziesiąt 

franków, przepraszając, że więcej nie ma. Dostojewski momen
talnie przegrywa i te 50 talarów. Przyjeżdża do Wiesbadenu 
Susłowa, [miłość Dostojewskiego], która mu pożycza trochę pie
niędzy. Po jej wyjeździe Dostojewski przegrywa wszystko, w hotelu 
nie płaci; służący mu oświadcza, że nie dostanie obiadu, bo nie 
zasłużył na to; butów mu nie czyszczą, służba odwraca od niego 
głowę, gdy jej zadaje jakieś pytanie, dają mu tylko chłodną 

herbatę i grożą policją. 

W Petersburgu przyjaciel Dostojewskiego Milukow chce zaprzedać 
przys.złą •. nie. ~apisaną jeszcze powieść Dostojewskiego 
(pamiętajmy, ze Jedną nie napisaną powieść Dostojewski już był 
zaprzedał Stellowskiemu), odwiedza redakcje: „Biblioteki dla 
Czytania", .sowriemiennika" i „Ojczystych Zapisek" - wszędzie 
odmowa. Jakiś krąg niepowodzeń. Podziwiajmy teraz elastyczność 
mózgu, nerwów i sił twórczych Dostojewskiego. Wśród tych 
strasznych warunków, przeżywszy świeżo niepowodzenia miłosne, 
~yszedłszy w nocy z kasyna gry, gdzie się zgrał do ostatniej nitki, 
1 chodząc po ciemnych alejach parku głodny, bez zegarka, bez 
grosza przy duszy, bojąc się wracać do hotelu, stworzył, obmyślił, 
~ypracował koncepcję jednego z największych swoich arcydzieł i 
Jednego za największych arcydzieł literatury świata, mianowicie 
'.,Zbro?ni i k~!y". Widać z tego, że ta pozornie zwichnięta 
1~dy~1dual.nosc miała właściwość gumowej piłki odskakującej od 
z1em1'. gdy Ją los o ziemię rzucił. A może gałęzią rzuconą w ognisko, 
aby nie zagasło i nie zmarniało, byłten przyjazd Susłowej, cokolwiek 
ł~godzący klęski, które Dostojewski przeżywał . Dostojewski pisze 
l1stdo dawnego opiekuna i dobroczyńcy, barona Wrangla, który jest 
t~ra~ posłem rosyjskim w Kopenhadze, i ten mu przysyła trochę 
p1en.1ę?~Y· ~reszcie wydarzenie jest szczęśliwsze: Katkow zakupuje 
p~w1esc, ktorą Dostojewski ma napisać, i wypłaca mu zaliczkę z 
gory. („.) Usługa, którą wyświadcza Dostojewskiemu w chwili dla
nie.~o t~k cię~kiej, stwarza szczęśliwą aurę dla przyszłego ideowego 
zbl1zen1awyb1tnego publicysty z wiei kim pisarzem. 

S. Mackiewicz{Cat) „Dostojewski"; Wydawnictwo Puls, Londyn, Warszawa 1993 



ORDERCA 

Raskolnikow nie jest zwykłym przestępcą, mordercą. Jest 
przestępcą-intelektualistą, stojącym po stronie „prawdy rozumu". 
Wymyślił teorie zabójstwa koniecznego z punktu widzenia rozumu 
i nauki. Bunt Raskolnikowa przeciw istniejącemu porządkowi 

przypomina bunt romantycznych bohaterów. Raskolnikow próbuje 
krytycznie przeanalizować chrześcijańską teologię moralną 

i zbudować własny system etyczny, w którym przestępstwo nie 
będzie już złem, co znaczy, że Raskolnikow ustawia się poza 
dobrem i złem . 

Czyn Raskolnikowa nie wypływa ani z trudnej sytuacji mate
rialnej, ani też z życiowych uwarunkowań. Raskolnikow buduje 
swoją etykę w oparciu o tezę : nadczłowiek znajdujący się w sytuacji 
wyboru miedzy małym i wielkim przestępstwem, może postępować 
wyłącznie według swojej woli (Dostojewski uprzedza koncepcję 
uber-menscha Nietzschego, widoczna jest także polemika pisarza 
z poglądami Hegla, Kanta i Stirnera). Jak Faust próbuje zmienić 
dogmatyczną doktrynę chrześcijaństwa ( ... ), tak Raskolnikow 
próbuje zmienić chrześcijański system etyczny, gdyż nadczłowiek 
może sam decydować o przekraczaniu praw w celu zbawienia 
ludzkości. 

Za opracowaniem teorii postępuje jej wprowadzenie w życie. 
Raskolnikow postanawia zabić staruszkę lichwiarkę, z jego punktu 
widzenia istotę szkodliwą dla społeczeństwa( ... ). 

W tym wypadku Rodion Raskolnikow działa jak lew, co pozwala 
mu zabić i tym samym udowodnić, że jego teoria jest słuszna . 
Tragedia Raskolnikowa tkwi nie w tym, że zdecydował się prze
kroczyć prawo i je przekroczył, ale w tym, że uświadomił sobie, iż nie 
jest w stanie tego dokonać bez następstw dla samego siebie, 
zwłaszcza gdy zmuszony był zabić drugą, niewinną osobę. 

Przestępca przekraczając prawo niszczy swoje własne życie, na 
co zwra~a uwagę Sonia mówiąc, że Raskolnikow zabił samego 
siebie. Zródłem postawy Raskolnikowa jest samotność i dlatego 
Rodion Romanowicz wyrzuca otrzymaną na ulicy jałmużnę. 
Samotność może być przełamana jedynie przez drugiego 
człowieka. Tymczasem zgodnie z „nowym sumieniem", wymyślonym 
przez Raskolnikowa , nadczłowiek przekracza prawo w imię wielkich 
historycznych zadań . W tym jednak momencie Raskolnikow zderzył 
się z maleńką myszką - ze swoim sumieniem. Nagle zrozumiał, że 
jego teoria oznacza likwidacje wszelkiej moralności, że rozum nie 
może być zasadą wprowadzającą porządek w system przestępstw. 
Nawrócenie Raskolnikowa Uego nazwisko pochodzi od rosyjskiego 
słowa raskoł- „schizma", zerwanie jedności z kościołem) dokonuje 
się stopniowo. Raskolnikow przychodzi do Chrystusa jako źródła 
prawa( ... ). 

Sam decyduje się więc oddać w ręce policji (śledczy Porfiry 
Piotrowicz czeka na przestępcę i pragnie, aby sam zrozumiał swój 
błąd) . Jeszcze na zesłaniu Raskolnikow próbował kurczowo trzymać 
się swojej teorii, gdyż „rozerwana świadomość" ( .. )jednostki jest 
skutkiem rozpadu związków międzyludzkich i prowadzi do 
zniszczenia człowieka . Ratunkiem i uleczeniem jest zawsze 
spotkanie z drugim człowiekiem, ponieważ człowiek staje się „Ja" 
w kontakcie z ,,Ty".( „ .) 

Za sadniczym zagadnieniem teologicznym w twórczości 
Dostojewskiego wydaje się być problem łaski absolutnie darmo 
danej , tak istotny dla wielu prawosławnych tekstów liturgicznych . 
Łaska zwycięża lwią naturę Raskolnikowa, a mysz sumienia okazała 
się silniejsza od lwa umysłu. Zwłaszcza, jeśli obok myszy- sumienia 
pojawiła się kobieta -mysz. 

H. Paprocki „Lew i mysz czyli tajemnica człowieka. Esej o bollaterach Dostojewskiego"; 
Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Białystok 1997 







KRZY ZTOF BABICKI 
Reżyser. absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału Reżyserii 
w Państwowej Szkole Teatralnej w Krakowie. Od 1982 roku związany z Teatrem 
Wybrzeże w Gdańsku, gdzie zrealizował wiele znaczących przestawień; w latach 
1991- 94 dyrektor artystyczny tej sceny„ 
Reżyserował także w Teatrze Starym w Krakowie, Teatrze Polskim we Wrocławiu , 

Teatrze Nowym w Poznaniu oraz na innych scenach. 
Przygotował ponad 20 przestawień dla Teatru liele
wizji. 
Jego spektakle były nagradzane na festiwalach we 
Wrocławiu, Kaliszu, Opolu i Toruniu, a także poka
zywane na wielu festiwalach i przeglądach zagra
nicznych, m. in. w Pradze. Bratysławie, Budapeszcie, 
Oslo, Paryżu, St. Petersburgu, Belinie, Seulu . 
Współpracował m. in. z teatrami Finlandii („Białe 
małżeństwo" Różewicza i „Z życia glist" Enquista 
w Teatrze Miejskim w Turku , .,Biesy" według 
Dostojewskiego w Abo Svenska Teater), Niemiec 

(„Don Carlos" Schillera w Teatrze Narodowym w Manriheim}, Korei Płd . 
(„Makbet" w Teatrze Michoo w Seulu), Holandii („Antygona" Sofoklesa 
w Haarlem Toneel) . 
Jest laureatem prestiżowej nagrody im. Konrada Swinarskiego, przyznawanej 
przez miesięcznik ,,Teatr" a także Nagrody im . Stanisława Wyspiańskiego. 
Od 2000 roku dyrektor artystyczny Teatru im. Jluliusza Osterwy w Lublinie, gdzie 
zrealizował w ostatnich latach m. in. „Wesele" Wyspiańskiego, „Idiotę" Dosto
jewskiego, „ Sarmację" Huellego i „Rock'n'roll" Stopparda. 
W Teatrze Śląskim wyreżyserował „Intrygę i miłość" Sctlillera (spektakl uznany 
za najlepszy w 1999 roku, nagrodzony Złotymi Maskami za reżyserię i kreacje 
aktorskie Anny Kadulskiej i Andrzeja Warcaby) ; „Wyzwolenie" Wyspiańskiego (na 
Festiwalu Klasyka Polska w Opolu uhonorowane czterema wyróżnieniami - za 
reżyserię, muzykę Marka Kuczyńskiego, kreacje aktorskie Anny Kadulskiej 
i Grzegorza Przybyła, nagrodzone również Złotą Maską za muzykę); „Pułapkę" 
Różewicza (Złota Maska dla Adama Baumanna w kategorii najlepszy aktor) ; 
„Romea iJulię" Szekspira, a ostatnio „Pannę Julię" Strindberga. 

BARBARA Wor..OSIUK 
Scenografka, absolwentka krakowskiej ASP (dyplom 
u prof. Jerzego Skarżyńskiego) . Od 1994 roku związana 
z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie, gdzie stworzyła 
scenografie m. in. do „Wieczoru Trzech Króli" Szekspira, 
„Krzeseł" Ionesco, „Prezydentek" Schwaba, „Balladyny" 
Słowackiego; jest także autorką kostiumów do wielu 
spektakli w reżyserii Krzysztofa Babickiego, takich jak 
„Biesy" Dostojewskego, „Dziady" Mickiewicza, „Don 
Carlos" Schillera, „Operetka" Gombrowicza, „Hamlet" Szeksrpira, „Demokracja" 
Frayna, „Miłość na Krymie" Mrożka, „Wesele" Wyspiańskiego, „Idiota" 
Dostojewskiego, „Sarmacja" Huellego, a w Teatrze Śląskim do „Romea i Julii" 
Szekspira oraz „Panny Julii" Strindberga. 

MAREK BRAUN 
Absolwent wydziału architektury wnętrz 
oraz scenografii krakowskiej ASP, 
pedagog tej uczelni . Współpracuje z reno
mowanymi scenami Polski i wybitnymi 
reżyserami. Z Krzysztofem Babickim 
zrealizowali wspólnie m. in. „Arkadię " 

Stopparda, „Kto mówi o czekaniu " 
Huellego, „Wszystko dobre co się dobrze 
kończy" Szekspira, „Kopenhagę" Frayna, „Don Carlosa" Schillera, „Demokrację" 
Frayna (w Teatrze Wybrzeże) , „Ojca" Strindberga, .Arkadię" Stopparda w Teatrze 
Polskim we Wrocławiu, „Nie-Boską Komedię" Krasińskiego w Teatrze Nowym 
w Poznaniu, „Biesy" Dostojewskiego, „Ca ligulę" Camusa, „Hamleta" Szekspira, 
„Wesele" Wyspiańskiego , „Idiotę" Dostojewskiego, a ostatnio „Franka V. Operę 
bankierską" Durrenmatta w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie. 
Jest laureatem nagród i wyróżnień m.in. nagrody za scenografię do „Życia 
wewnętrznego" Koterskiego na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych, nagrody 
Ministra Kultury i Sztuki za scenografię do przestawienia „Magnifika!" Szturca, 
nagrody „Oko recenzenta'; w Szczecinie za scenografię do spektakli w reżyserii 
Anny Augustynowicz. 
W Teatrze Śląskim przygotował scenografię m.in . do „Wróżb kumaka" według 
Grassa, „Antygony w Nowym Jorku" Głowackiego, „Krzeseł" Ionesco, „Kartoteki" 
Różewicza, „Klinczu" Słapowskiego, a także do sztuk reżyserowanych przez 
Krzysztofa Babickiego: „Intryga i miłość" Schillera, „Wyzwolenie" Wyspiań
skiego, „ Pułapka " Różewicza i „Romeo i Julia" Szekspira. 

MAREK KUCZYŃSKI 
Kompozytor muzyki filmowej i teatralnej. 
Absolwent Akademii Muzycznej w Gdań 

sku . Tworzy w wielu stylach, od muzyki 
symfonicznej i kameralnej do jazzu. 
Zdobywca Złotych Lwów na Festiwalu 
Filmów Fabularnych w Gdyni (film „Cudze 
szczęście" w reż. M.Borka). Laureat 
Nagrody Wojewody Pomorskiego za naj

lepszą muzykę teatralną w 1998 r. - „Wynalazek miłości" Stopparda w reż. 
Krzysztofa Babickiego w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku , Pomorskiej Nagrody 
Artystycznej 1999 za „Mszę Kaszubską", Nagrody Głównej w Konkursie na Hejnał 
Tysiąclecia w Gdańsku. Dla Teatru Śląskiego stworzył muzykę do „Intrygi 
i miłości " Schillera, „Wyzwolenia" Wyspiańskiego (Złota Maska oraz wyróżnienie 
na Festiwalu Klasyka Polska w Opolu), „Pułapki" Różewicza, „Romea i Julii" 
Szekspira, „Panny Julii" Strindberga (wszystkie w reż. Krzysztofa Babickiego) oraz 
„Requiem dla gospodyni" Myśliwskiego w reż. Bogdana Taszy. 
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TEATR SLĄSKI 
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH 

40-003 KATOWICE, RYNEK 2 
e-ma il: teatrslaski@teatrslaski .art. pl, 

www.teatrslaski.art.pl 
DYREKTOR KRYSTYNA SZARANIEC 

DYREKTOR ARTYSTYCZNY TADEUSZ BRADECKI 

Główna księgowa Danuta Klima, pełnomocnik dyrektora Małgorzata Długowska-Błach, 
asystent dyrektora Jarosław Tabor, asystent dyrektora artystycznego Beata Przybylska, 
sekretarz literacki Anna Podsiadło, reżyser Grzegorz Kempinsky, koordynator pracy 
artystycznej Danuta Pułecka, kierownik Biura Obsługi Widzów Ewa Sadkowska, kierownik 
administracji Barbara Króliczek, specja lista ds. marketingu Urszula Marciniak, dział 
edukacji teatralnej i impresariat Renata Goliasz-Janiszewska, specjalista ds. biznesu 
Barbara Wolniewicz, rzecznik prasowy, fotograf, webmaster Krzysztof Lisiak, kontakt 
z mediami Irena Myszor, kierownik widowni Ewa Wójcik. 
Główny inżynier Edward Wrzesień, kierownik techniczny Wanda Nowak, kierownik 
techniczny d.s. produkcji Maciej Rokita, główny elektryk Kazimierz Strzelecki,elektrycy 
Jerzy Boczkowski, informatyk Marcin Muller, koordynator techniczny Roman Klyta, 
brygadzista sceny Dariusz Sobieraj, obsługa sceny Lech Hamerlik, Mariusz Konieczny, 
Sebastian Krysiak, Kamil Małecki, Sylwester Pozłótko, Wojciech Smolarczyk, Piotr 
Sobota, Paweł Szymkowiak, Sylwester Zastróżny, akustycy Mirosław Witek (kierownik), 
Marek Skutnik, B artłomiej Zaborowski , oświetlenie sceny Krzysztof Woźniak (kierownik), 
Waldemar Janiszek, Krzysztof Kapciak, Piotr Łobacz, materiaty filmowe Beata Dzianowicz, 
pracownia krawiecka Ewa Kerger (kierownik) , Anna Malinowska (zastępca) , Barbara 
Manowska, Jolanta Woszczyńska-Kolonko, garderobiane Ewa Połońska , Joanna Kulik, 
Aneta Oskard, pracownia stolarska Franciszek Kraczla (kierownik). Jerzy Graczyk, 
pracownia malarsko-modelarska Agata Kurzak (kierownik), Halina Wojtowicz, pracownia 
tapicerska Karol Koj, pracownia perukarska Teresa Melek (kierownik), Violetta Krysiak, 
magazyn dekoracji Robert Hyla, magazyn kostiumów Małgorzata Kaczmarek, 
rekwizytornia Ireneusz Gajda, Aneta Oskard, dział zaopatrzenia Jan Szypura (kierownik), 
Ann a Jamróz, Maria Kraczla, Konrad Parys. 
Duża Scena Rynek 2, Scena Kameralna ul. Warszawska 2, Scena w Malarni ul. Teatralna 
2a. Centrala tel. 032 258 72 51, 032 258 72 52 , Sekretariat tel. 032 258 89 92, tel. / fax 
032 259 89 76. 
Biuro Obsługi Widzów czynne od poniedzi a łku do piątku w godz. 8.00-17.00, tel. / fax 032 
2588967. 
Kasa czynna w poniedziałek w godz. 10.00-18.00, od wtorku do soboty w godz. 10.00-
19.00, (przerwa 13.00 -13.30) w niedziele na dwie godziny przed spektaklem, tel. 032 
25993 60. 

redakcja Anna Podsiadło 

projekt i opracowanie grafiezne Agata Kurzak 




