
•Szanowni Państwo,

Miejski  Teatr  Źródło  z  Radomska  pragnie  zainteresować Państwa  swoim 
najnowszym przedsięwzięciem artystycznym, czyli dramatem w VII aktach o Konspiracyjnym 
Wojsku Polskim-od momentu zawiązania po proces dowództwa KWP w Łodzi, pt. Do winy 
się nie  poczuwam… Autorski  scenariusz  powstał w  wyniku  własnych  „poszukiwań 
historycznych”, lektury dostępnych książek, materiałów historycznych (w tym materiałów z 
Łódzkiego Oddziału IPN).

Spektakl  pięknie  wpisuje  się w  ustanowiony  przez  Prezydenta  i  Sejm 
Rzeczypospolitej ROK ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.

 Treść przedstawienia, która jest bogatą teatralizacją faktów, zawiera rozprawy 
sądowe, sceny batalistyczne, zdarzenia z życia osobistego bohaterów i ich dylematy moralne 
(decyzja  o  pozostaniu  w  podziemiu,  złożenie  przysięgi,  ostatnie  widzenie  z  bliskimi, 
aresztowania, wyroki). 

Spektakl działa na świadomość historyczną odbiorcy i umożliwia mu właściwe spojrzenie na 
problemy  najnowszej  historii  Polski,  a  jednocześnie  budzi  w  nim  odpowiedzialność za 
prawdę historyczną i  jej  przekaz  w społeczeństwie  (a  to  przecież jest  Państwa i  naszym 
celem).

W  przedsięwzięcie  artystyczne  zaangażowanych  jest  (oprócz  kierownictwa 
artystyczno  –  technicznego)  60  młodych  aktorów  -  uczniów  radomszczańskich  szkół 
gimnazjalnych i  średnich, studentów, osób pracujących - odtwarzających role historycznych 
bohaterów.  Są prawdziwi  w  tym  co  robią,  ponieważ utożsamiają się z  odtwarzanymi 
postaciami, będąc w ich wieku.

Rozmachu całości widowiska dodaje scena batalistyczna, będąca rekonstrukcją 
zdarzeń największej (zdaniem historyków) strategicznej bitwy KWP, czyli odbicie więźniów 
z aresztu w Radomsku w 1946 roku. 

Mocnym  walorem  przedstawienia,  oprócz  czytelnego  i  interesującego 
sposobu przekazu, jest autentyczne miejsce prezentacji - radomszczańska „KINEMA”, 
gdzie odbył się historyczny pokazowy proces, tzw.” proces 17”.

Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Państwa, do obejrzenia spektaklu.

 Spektakle dla szkół odbędą się w dniach 25 i 28 lutego o godzinie 8.30 i 11.15. 

26 lutego o godzinie 17.00  zapraszamy mieszkańców miasta i regionu.



To przedsięwzięcie ma na celu również wesprzeć radomszczańską „Kinemę”- miejsce 
tak drogie naszemu sercu.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Miejski Teatr Źródło

Danuta Zawadzka

Prosimy o kontakt –telefon: 501 501 042

e-mail:dankazet@interia.pl

Przedstawienie zyskało referencje Łódzkiego Oddziału IPN. 

Listy referencyjne i podziękowania na stronie internetowej www.teatrzrodlo.pl


