
Zarząd Oddziału oraz Klub Młodego Nauczyciela ZNP serdecznie 
zapraszają na do Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie na dwa 
ciekawe wydarzenia artystyczne. 

1 – Spektakl „Wysocki. Powrót do ZSRR”, zostanie zaprezentowany                            
15 listopada 2014 (sobota), godz.19:00, Duża Scena.  
 
Cena biletu: 35 zł, dla ZNP 30 zł. 
 
2 -   „Prawda” - Floriana Zeller Spektakl prezentowany gościnnie przez 
TEATR BAGATELA z Krakowa. Czas trwania: 100 min 
Gramy w Teatrze Solskiego w Tarnowie: 13 grudnia 2014 (sobota) godz. 
17:00 i 20:00, Duża Scena.  Cena biletu 60 zł. 
 
Zgłoszenia w Biurze Zarządu tel. 14 655 8553  do 10 listopada 2014r. 
Serdecznie zapraszamy.               www.tarnow.znp.edu.pl                                     

WYSOCKI. POWRÓT DO ZSRR 

Spektakl „Wysocki. Powrót do ZSRR” to historia Włodzimierza Wysockiego, słynnego 
radzieckiego barda, ale i morfinisty i alkoholika, który na co dzień zmagał się z 
władzą i bezpieką ZSRR. Muzyczny spektakl oparty na zapiskach Mariny Vlady 
„Przerwany lot”, listach przyjaciół Włodzimierza Wysockiego, „Umierałem sto razy”   
to historia jednej z największych postaci rosyjskiego życia kulturalnego lat 60 i 70. Na 
jego utworach wychowywały się dwa rosyjskie pokolenia. Ten aktor Teatru na 
Tagance i pieśniarz o charakterystycznie zachrypniętym głosie wystąpił w 28 rolach 
filmowych, 20 rolach teatralnych. Jego teksty charakteryzowały się odważnym 
antytotalitarnym przesłaniem. Spektakl, który przypadkowo zbiega się z ostatnimi 
smutnymi i zatrważającymi wydarzeniami na Ukrainie, jest naszą wypowiedzią o 
totalitarnych zapędach Rosji i o jej krzywdzącym jednostkę systemie. 

scenariusz i reżyseria: Piotr Sieklucki, muzyka na żywo: Paweł Harańczyk. Obsada: 
Edward Linde-Lubaszenko i Piotr Sieklucki 
  
Florian Zeller  PRAWDA   

„Prawda” to komedia o zdradzie współczesnego francuskiego dramatopisarza 
Floriana Zellera. Od paryskiej premiery w roku 2011 cieszy się niesłabnącą 
popularnością. „Od korzyści płynących z jej przemilczenia po kłopoty związane z jej 
wyjawieniem.” - Florian Zeller podsuwa nam niezwykle przewrotne odpowiedzi na 
pytanie o sensowność wszelkiej zdrady. Gdyby z dnia na dzień ludzie przestali się 
okłamywać, mówi, nie ostałaby się na ziemi ani jedna para. I w pewnym sensie byłby 
to koniec cywilizacji. Może zatem pora udoskonalić techniki zdradzania? 

Spektakl prezentowany gościnnie przez TEATR BAGATELA z Krakowa. Czas 
trwania: 100 min 

http://www.tarnow.znp.edu.pl/
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