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LUDMIŁA ŁAPIŃSKA 

GŁĘBOKI SENS TEATRU ABSURDU 

Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939) był zdecy
dowanym przeciwnikiem utylitarnego traktowania sztuki. 
W jego dramatach nie ma tradycyjnej logiki akcji, psycho
logicznego prawdopodobieństwa postaci, przekazywania 
lub zwalczania pewnych idei. Ich celem nie jest wycho
wywanie lub zabawianie widza. 

A zatem - po co to wszystko? Po co Witkacy pisał (a 
napisał około 30-tLI) sztuki teatralne? Dlaczego reżyserzy 
przygotowują coraz to nowe adaptacje sceniczne jego 
dramatów? O co spierają się zwolennicy różnych interp
retacji jego tekstów i obrazów? W imię czego wykłócają 
się teoretycy o to, czy Witkacy był prekursorem surrealiz
mu czy egzystencjalizmu? I co ma myśleć zwczajny zja
dacz chleba obserwując krwawe błazeństwa postaci sce
nicznych? To jakiś absurd. 

Rzeczywiście - to jest dramatyczny absurd, z którym 
winien się zmierzyć każdy myślący człowiek (czyli: Ist
nienie Poszczególne), kiedy uświadomi sobie, że rola try
biku w machinie społecznej odczłowiecza go, że bezmyśl
ne powielanie utartych wierzeń i haseł pozbawia go wy
miaru transcendencji (czyli : uczucia metafizycznego). 

Podstawową i jedyną rolą Czystej Sztuki (Formy) jest 
- według Witkacego - prowokacja intelektualna zmu
szająca ludzi do myślenia - myślenia wyzwalającego ich 
ze zniewolenia rzeczywistością i zniewolenia zludzeniami. 
Głównym celem dramatów Witkacego było prowokowa
nie „przeżyć metafizycznych", tj . refleksji o tajemnicy bytu 
i istnienia. A zatem każdy odbiorca sztuki winien być 

współtwórcą, ponieważ na kanwie obserwowanej insce
nizacji winien nadbudować swoją własną interpretację 

problemu, lub przynajmniej zakwestionować swoje - do
tychczas bezrefleksyjne - wierzenia. Toteż każdy widz 
teatralny (Istnienie Poszczególne) nie powinien być tylko 
konsumentem wrażeń estetycznych, a powinien być part
nerem dialogu, którego celem jest poszukiwanie wlasnego 
sensu istnienia w przestrzeni pozornie wszechwładnego 
absurdu. 

Dramat „Szewcy" jest na ogół pojmowany bądź jako 
katastroficzna, prorocza wizja późniejszych zdarzeń polity
cznych i społecznych, bądź jako osobliwy proceder dema
skacji idei i symboli, bliskich sercu pokolenia, które jesz
cze nie przeczuwało kryzysu kultury europejskiej. 

Taka interpretacja zdaje się być w pełni uprawniona. 
Oto: Sajetan i jego Czeladnicy tęsknią do lepszego, spra
wiedliwego świata, w którym każdy mógłby się rozkoszo
wać przyjemnościami dostępnymi jedynie arystokracji 
i burżuazji. Prokurator Scurvy przyznaje, że - podobnie 
jak 98% ludzi posiadających władzę - kłamie, głosząc 

filozoficzne i społeczne idee, po to tylko, aby uchronić 
swoje przywileje. Ale jednocześnie zapewnia Szewców, że 
oni także robiliby to samo, gdyby znaleźli się po drugiej 
stronie linii dzielącej rządzących od rządzonych. „Dziarscy 
chłopcy", których główną cechą jest bezmyślna siła przy
ozdobiona faszystowskimi hasłami, dokonują - pod wo
dzą kompletnego cynika Gnębona Puczymordy - prze
wrotu i oto Sajetan (czyściutki, najedzony i wystrojony) 
odkrywa pustkę, ponieważ jego idee rozpadły się i pozos
tał tylko mit wodza rewolucji, która straciła wszelki sens. 
Czeladnicy nie chcą kompromitować rewolucji, toteż bro
niąc swoich złudzeń starają się zabić Sajetana i uczynić 
zeń wiecznie żywy symbol. Martwy - a jednak wiecznie 
żywy - Sajetan wygłasza jednak swoje credo: „Dobrze, 
żefrie mnie zakatrupili, niczego się już nie boję i powiem 
prawdę: jedna jest dobra rzecz na świecie, to indywidual
ne istnienie w dostatecznych warunkach mate
rialnych. („.) Zjeść, poczytać, pogwajdlić, pokierdasić 

i pójść spać"*. Gnębon Puczymorda oznajmia: „ Tak 
- prawdy nie ma - tego dowiódł Chwistek''. (Leon 
Chwistek - polski filozof i przyjaciel Witkacego), a od
móżdżony Hiper-Robociarz oświadcza: „Raz to trzeba so
bie uświadomić, że żadnej sprawiedliwości nie ma i być 
nie może - dobrze, że jest statystyka". I oto głównym 
bohaterem spektaklu staje się „ N U DA". 

W świecie dramatu „Szewcy" nie ma m1e1sca na mi
łość (cielesne pożądanie Prokuratora doprowadza go do 
skundlenia); nie ma miejsca na świętości wieku Oświece
nia, tj.: religię i naukę; nie ma miejsca na moralność, którą 
zastępują zmienne i całkowicie dowolne konwencje; na
wet praca okazuje się być ogłupiającym amokiem. 

+ Ten i następne cytaty pochodzą z pracy (pod red. K. Puzyny, 
Warszawa 1972) „Dramaty", t. li. Kolejne strony: 578, 580, 581, 527, 
590, 592. 



Drobne szyderstwa nie oszczędzają powszechnie cenio
nych intelektualistów oraz prywatnych znajomych i przyja
ciół Witkacego, a także samego autora tej sztuki. Po dewas
tacji wszelkich m itów (oto np.: sojusz robotniczo-chłopski 
kończy się przegnaniem przaśnych Kmieciów) oraz symboli 
(oto np.: chochoł z „Wesela" Wyspiańskiego okazuje się 

być zwykłym Bubkiem), roz legają się słowa - znane i wiel 
ce przygnębiające d la pokolen ia dorosłych mieszkańców 

wschodniej i centralnej Europy- „ Oni wszystko mogą". 

I wtedy pojawiają się Tow arzysze, którzy ignorują wszystko 
i wszystkich (poza piękną Księżną - - papugą) . Prowadzą 

oni pseudodyskusję językiem, który dopiero w czasach roz
padającego się komunistycznego totalitaryzmu został przez 
językoznawców zdefiniowany jako „nowomowa". Ostatnie 
szyderstwo wypowiada Głos Straszliwy: 

„ Trzeba mieć duży takt 
B y skończyć trzeci akt. 
To nie złudzenie - to fakt" 

A zatem, jedynym faktem, którego nie sposób zakwes
tio nować jest koniec spektaklu. Ale czy jest to także ko
niec problemu. Nie. Przeciwn ie, problem zaczyna się wraz 
z tym ostatnim szyderstw em. 

Co pozostało po zniszczeniu w szelkich złudzeń? Total
na PUST KA. A jednak człowiek nie może żyć w pustce 
metafizycznej, o czym w ie nawet Sajetan i o czym mówi 
w I akcie Czeladn ik: „Spróbuj tu bracie czego w tym życiu 
do absurdu nie doprowadzić, jak o że to cale istnienie, 
święte i niepojęte, to je den wielki absurd - walka po 
tworów i tyle .. . ". Okazuje się zatem, że w teatrze absurdu 
Witkacego głównym problemem jest analiza absurdu. 

Pojęcie absurd u zrobiło karierę w XX wieku, w dużej 

mierze za sprawą M . Heideggera, J . P. Sartre'a, K. Jas 
persa, A. Camusa i w ielu innych filozofów zaliczanych 
(niezbyt precyzyjn ie) do grona egzystencjalistów. Zwła
szcza d emaskacja nieautentyczności dokonana przez 
M. Heideggera , oraz idee poczucia absurdu i trwogi czło 

wieka, który jest bytem wrzuconym w nicość, owładnęły 

wyobraźnią wielu filozofów drugiej połowy XX wieku . 
Witkacy czytywał fenomenologiczne prace E. Husserla 
i znał R. Ingardena, ale raczej nie studiował pism Heideg
gera. Można więc sądzić, że metafizyka zawarta w drama 
tach Sta nislaw a Ignacego Witkiewicza miała charakter 
prekursorski w porównaniu z późn iejszymi analizami eg 
zystencja list ów , kt órzy tropili zł udzenia, zakłamanie 

i wszelkie fo rmy fałszywej świadomości . 

M . Heidegger - postać ogromnie kontrowersyjna 
- był zwolennikiem nazizmu i członkiem NSDAP. Stanis 
ław Ignacy Witkiewicz - po wkroczeniu 17 wrześn ia 

1939 wojsk radzieckich na mocy paktu Ribbentrop-Moło 

tow - 18 września 1939 popełnił samobójstwo w Jezio
rach na Polesiu . Absurd przestał być jedynie problemem 
intelektualnym; absurd stał się tragiczną rzeczywistością. 

W 1988 r. zorganizowano powtórny pogrzeb Witkace
go w Zakopanem. Trumnę z prochami (których ekspertyzy 
dokonała grupa radzieckich specjalistów) złożono w ro
dzinnym grobowcu obok trumny jego matki, Marii Wit
kiewiczowej. 27 kwietnia 1994 roku komisja polskich 
specjalistów dokonała ekshumacji i po przeprowadzeniu 
skrupulatnych badań orzekła, że sprowadzona z Ukrainy 
trumna, złożona w rodzinnym grobowcu Witkiewiczów, 
zawierała szczątki młodej kobiety. W końcu stycznia 1995 
r. powołano kolejną komisję ministerialną, która zdecydo
wała, że szczątki Witkacego pozostaną w Jeziorach, ale 
zostanie zmieniony napis na płycie nagrobnej w Zakopa
nem tak, aby zawierał informację, że jest to symboliczny 
grób Stanisława Ignacego Witkiewicza. Szczątki młodej 

kobiety z Ukrainy zostały pochowane obok z napisem: 
„Osoba nieznana". Dąb, w cieniu którego Witkacy zażył 
truciznę istnieje dotychczas. 

Czy jest jakiś sens tego absurdu? 
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Analiza całokształtu poglądów pol itycznych Witkiewicza wy
magałaby osobnej rozprawy. Jest na razie zbyt trudna i wypad 
nie ją chyba pozostawi ć nastę pnej generacji. N ie ma obawy 
zresztą: Witkacy wyżyw i jeszcze kil ka pokoleń badaczy. Dla zro
zumienia jego dramaturg ii, gdzie tkanka polityczna jest znacznie 
wątlejsza i mniej istotna niż w pow ieśc ia c h, wystarczy uświado 
mić sobie samo rozdarc ie po li tyczne Witkiewicza: świadomość 
koniecznośc i i zwątpien ie o jej sensie. „ Ludzie teraz, to ty lko wy 
- to każdy wie - mówi w Szewcach pod adresem Czelad 
ników. - Ale z drugiej strony nie wierzę już w to nowe życie, 
które stworzyć macie wy - oto moja traged ia jak na patelni". 
„A do tego - dodaje w Pożegnaniu jesieni - z jednej strony 
nie mogę znieść kłamstwa dzisiejszej demokracji razem z jej 
równym startem d la wszystkich, parlamentaryzmem. n i by-rów
nością w szystkich w obec prawa i ta k dalej, a z drug iej strony 
- nic, ale to nic mnie nie obchodzi los klas pracującyc h i walka 
ich z mdłą demokracją, która dopiero się zaczyna." Lecz czy 
naprawdę nic go nie obchodzi, sko ro wciąż myś li o tym i mówi 
w powieściach, skoro tak bardzo chce od tych spraw uciec 
w teorii sztuki, filozofii, postu latach Czystej Formy? 

Nie, Witkacemu nie zawsze można w ierzyć na słowo. c hoć 
wciąż przecież interpretuje sam siebie, referuje i komentuje wła 
sne idee, myśli , odczucia, i to przeważnie zaskakująco trafnie. 
Między peł ną samoświadomością i na pół św iadomym okłamy
waniem siebie, między demaskowaniem rzeczywistości i kon 
struowaniem sztucznych rajów, między buntem i ucieczką 
- mieści się twórczość Witkiewicza. W konkretnych scenach 
z dramatów lub powieści widać zupełnie jasno, choć w grotes
kowo zdemonizowanych wymiarach, jaki świat ginie, degeneru
je się: „formacja b urżuazyjna", „ byli ludzie", sfery arystokracji, 
finansjery, dyplomacj i, cyganerii artystyczno -naukowej, oddające 
się „szatańskim" orgiom w oczekiwan iu potopu. W teorii sztuki 
i w historiozofii Witkiew iczowskiej rozrasta się to w zagladę 
wsze I ki e j kultury. 

* 
„ O, wstrętny był ten p rzeciętny inteli gent po lski owych cza 

sów! Lepsi już byli nawet wysokiej marki dranie !ub po prostu 
tł um„. w którego zwojach i skrętach czai ła s ię złowroga, bez 
litosna przyszłość przeżytyc h warstw ludzkośc i." To Wi tkacy. 

Takiego W itkacego częśc iowo tylko odnajdziemy w drama
tach, Zobaczymy go w peł n i dopiero w ostatnich utworach : 
Szewcach i Nienasyceniu. Ale jest to najw i ę kszy Witkacy, ten. 
którego przeoczają nasi „nowocześ n i", szukający recept na 
awangardowość formalną : Witkacy z podniesioną przył b i cą, je
dyny polski ekspresjonista „d ru giej fazy", dorównujący swoim 
europejskim rówieśnikom drap i eżności ą widzen ia, a p rzewyższa 
jący ich perspektywą filozoficzną i świadomośc ią procesów soc
jologicznych i politycznyc h. które nastąp i ą za lat kilka, kilkanaś 
cie, ki l kadziesiąt. 

Wizja ogłupiałego społeczeństwa, gdzie wszystko stoi na po
zorach i nikt nie zdaje sobie sprawy z rzeczywistej sytuacji 
- wizja z roku 1927 - jest godna Wesela; i nie bez powodu 
w Szewcach aluzje do Wesela powracają nawet w ostatniej 
śpiewce Gnębona Puczymordy, w której łatwo uchwycić styliza
cję na widmo Hetmana („A buciska te czerwone I Oczy stras
zne, wywalone I Takim jest i takim bede") . Przewyższa jednak 
Wesele przeraźliwie jasna świadomość Witkacego, czym się 

skończy sanacyjna sielanka. „Przyszedł czas, kiedy wyspa szczę
śl iwości zaczęła się dziwn ie zwężać, jeżeli nie fizycznie na razie, 
to moralnie. Mimo że kraju nie ubyło ani piędzi, zdawał się być 

coraz to mniejszym skrawkiem, zalewanym wokoło rozpaloną 
magmą. Członkom Syndykatu gorzały pięty, ale jeszcze s i ę trzy
mali. W imię czego? Nie wiedział nikt - nie było gdzie uciekać 
w razie czego." Nazwanie Witkacego Piątym Wieszczem byłoby 
pomysłem złośliwym. I fałszywym: nie miał takich ambicji . Lecz 
jego narodowe proroctwa sprawdziły się znacznie dokładniej niż 
wróżby księdza Piotra. 

* 
Właśnie w Rosji Witkacy ujrzy przypadkiem twarz XX wieku. 

Na wieść o wybuchu wojny przybywa do Petersburga z Aust
ralii, gdzie towarzyszył Malinowskiemu w jakiejś ekspedycji 
naukowej . Zgłasza się do wojska - jest poddanym rosyjskim, 
uważa to za swój obowiązek . Kończy carską szkołę oficerską 

i dzięki protekcji stryja dostaje się do pawłowskiego pułku lejb
gwardii, rojącego się od „białej" arystokracji. Atmosfera życia 

tego pułku, rozwydrzenie pijackie, orgie seksualne, całe „apres 
nous le deluge". wielki rosyjski dekadentyzm, o którego roz
miarach i klimac ie małe ma się w Polsce pojęcie - odciśnie 

niezatarte piętno na wszystkich jego utworach. Gdzieś tutaj wła
śnie kończą się tradycje - zaczyna się Witkacy. („ .) 

Wstrząs, jakiego doznaje W itkacy, ma nie tylko charakter 
obyczajowy - także historiozoficzny, katastroficzny, klasowy: 
cale to środowisko mniej lub bardziej świadomie przeżywa swo
je ostatnie dni Pompei. Stąd szydercza tragigroteska w Witkaco
wskim dekadentyzmie. „Przeżycia bandy zdegenerowanych by
łych ludzi na tle mechanizującego się życia" . ( „. ) 

Rewolucja staje się dla Witkiewicza czymś nieuchronnym, 
więcej : koniecznym - a równocześnie katastrofalnym, bo przy
śpieszającym mechanizację społeczną, kres wielkich indywidual
ności . Przyspieszającym jednak, a nie po w od ującym -
to warto podkreśl i ć : diagnoza Witkiewicza sięga głębiej, rewolu
cja stanowi dlań tylko ogniwo w znacznie ogólniejszych proce
sach . 



Do wszelkiej maści katastrofistów, dekadentów, głosicieli lę

ku i niepewności lubimy odnosić się z pogardliwym pobłaża
niem. Jeśli już nie gromimy ich pryncypialnie, że tacy niekonst
ruktywni, że się nie włączają, nie budują zrębów, nie wspól
tworzą jasnego jutra - to przynajmniej traktujemy ich jak ka
wiarnianych kabotynów, których myśli nie zasługują na konfron
tację z rzeczywistością. Lecz w epokach kataklizmów dziejo

wych, wojen, rewolucji, przewrotów politycznych - owi his 
teryczni kabotyni widzą czasami więcej i więcej wiedzą niż krze
pcy i optymistyczni racjonaliści. 

* 
Bo szarzyzna, mechanizacja, kres wielkich indywidualności, 

zanik uczuć metafizycznych, bezmyślne szczęście sytych zwie
rząt, czym grozi „wolny rozwój spoleczny", są - twierdzi Wit
kacy - prawdopodobnie nieuniknione, nie są jednak ab s o -
I ut n ie nieuniknione. 

* 
Jeśli porównywać chcemy Witkiewicza z Beckettem, to 

znów drobiazgiem bez znaczenia będzie Beckettowski pesy
mizm, sprawą znacznie ważniejszą - wielkie dramatyczne stu
dium osamotnienia i n ud y. 

Te właśnie frustracyjne uczucia przesycają całą twórczość 

Witkacego. N ie są jeszcze tak znakomicie jak u Becketta wyra
żone poprzez formę, są przede wszystkim - podobnie jak eroty
ka - referowane i analizowane w wypowiedziach postaci. Lecz 
czuje się je także w rozwlekłościach Witkacowskich dysput, 
prowadzących donikąd, w ciągłym braku kontaktu u rozmów
ców, w rozmazujących się nagle pointach, w rytmie scenicznym, 
a w Szewcach cała bezakcyjna konstrukcja świadomie dąży do 
wstrząsu poprzez nudę. Same zresztą dialogi są niedwuznaczne: 
przynoszą wciąż nowe analizy tych uczuć, piętrzą je w pro
gramowo perwersyjnych odcieniach i komplikacjach. Nuda jest 
czołową bohaterką Witkiewicza, nuda, nienasycenie, obrzydze

nie i samotność. 

Cytaty pochodzą z: S. I. Witkiewicz, Dramaty. Wstęp: Konstanty Puzyna, 

W-wa 1972. 

Boy znakomicie określił teatr Witkiewicza jako nadkabaret. 

* 
Właśnie doskonałość widowiska - zabawy likwiduje skute

cznie możliwość realistycznego rozumienia teatru Witkacego . 

* 
Groza rodzi się dopiero wtedy, kiedy humor odsłoni swą drugą 
twarz, kiedy utożsami się z poczuciem malości i n i kczemności 

wszystkiego . Smiech Witkacego jest śmiechem cynicznym, anar

chicznym, niszczącym . 

* 
Obłędny wręcz dowcip Szewców opiera się na założeniu 

podobnym jak w Malym dworku, ale radykalniejszym. Mianowi
cie Szewcy rozprawiają o polityce i filozofii niczym uczniowie 
Witkacego. Ale rozprawiają językiem podmiejskich lumpów, nie
zdarnym i wymizdrzonym, poczciwie wsiowym i żałośnie uczo
nym zarazem : dialektyzmy sąsiadują w nim z cudzoziemszczyz
ną. Powstają tak wypowiedzi, których rablezjańskiej monstrual

ności nikt chyba w Polsce nie dorównał . 

* 
Witkacy pierwszy w polskiej literaturze spożytkowal - grafo

manię. Lubił mianowicie inkrustować swe dramaty fragmentami 
idiotycznych wierszyków, kretyńskimi powiedzeniami, głupawy

mi rymowankami, jak np.: 
„Hej, hejl prokuratorze, zdaje mi się, że twą głową niedługo ktoś 

poorze". 



W sztukach Witkacego współistnieją często jakby dwie akcje: 
powierzchniowa (akcja miłości, przygody, terroru) i głęboka 
(szukania dziwności) . Pierwsza, bardzo zawikłana, obfituje 
w niespodzianki, odwrócenia, rozpoznania. Zdaje się słuchać 
recept bardzo tradycyjnej dramaturgii - ale postrzępionej, roz
wałkowanej: jakby Witkacy zaczynał i porzucał kolejne wątki . 

Przy bliższym wejrzeniu kompozycja przypomina w niejednym 
technikę komedii bulwarowej i taniego melodramatu. Ale spięt
rzenie efektów, mnożenie tabul, puchnących jak na zawołanie, 
zmienia reakcję widza i przechyla widowisko w stronę fantas
tycznego kabaretu. Co do drugiej akcji - tej „głębokiej" - to 
cechuje ją, przeciwnie, zdumiewająca jedność. Jest tak, jakby 
Witkacy pisal zawsze jedną i tę samą sztukę.„ Albowiem jed
ność postawy życiowej i postępowania bohaterów (odsłonięta 
przez komentarz) odsyła wprost do witkiewiczowskiego pojęcia 
człowieka. 

* 
Kultura stoi na krzywdzie i wyzysku. Ale ta kultura zmarniała 

i dawni ludzie to tylko karykatury, jak Irina i Scurvy. A krzywda 
także się kończy, aby ustąpić miejsca zobojętnieniu i mechanizacji. 

Trudno wyobrazić sobie sztukę bardziej pesymistyczną niż 
Szewcy. Rozpacz Witkacego przejawia się - mimo gwałtowno
ści dialogu - w postaci idealnie zrównoważonej. Jego poglądy 
zostały równo rozdzielone między protagonistów. Księżna i Scu
rvy mają rację, głosząc metafizyczne mądrości Witkacego, ale 
oboje zostają zupełnie skompromitowani przez historię . Slusz
ność historyczną mają, przeciwnie, Szewcy. Ale oni sami, zdo
bywszy władzę, pojmują - naturalnie za późno - że nie mają 
metafizycznej . Argumenty znoszą się wzajemnie, co pozwala Wi
tkacemu odnieść się do obu stron z równą pogardą i wściekłoś
cią (z tym, oczywiście, że mor a I n ie przyklaskuje rewolucji). 
Szewcy to obraz końca ludzkości, namalowany przez człowieka 
najgłębiej zrozpaczonego i nienawidzącego wszystkich i wszy
stkiego. 

* 
Szewcy kończą się obłędną apoteozą. Scurvy, uwiązany jak 

pies na łańcuchu, zdycha z pożądania . Sajetan umiera głosząc 
filozoficzne brednie. Czeladnicy i Puczymorda korzą się przed Księ
żną, która - ogarnięta transem - wykrzykuje bełkotliwą pochwałę 
płci. Ale „oni" czuwają. Na Księżnę spada klatka, niczym na papu
gę. Zjawiają się - wraz z Hiper-Robociarzem - autentyczni 
przedstawiciele prawdziwej władzy. Obojętni, pozbawieni uczuć 
nie tylko metafizycznych, ale wszelkich w ogóle (..szkoda tylko, że 
my sami nie możemy być automatami"), zajmują się wyłącznie 

porządkowaniem i mechanizowaniem społeczeństwa. 

Cytaty pochodzą z: S. I. Witkiewicz, Wybór dramatów. Wstęp : Jan 
Błoński. Biblioteka Narodowa 1974. 

BRONISŁAW W. LINKE 
Podwójny portret St. I. Witkiewicza 

Jest taki rysunek Linkego: ponury, pusry krajobraz, trzy czarne szkie
lety uschłych drzewek, na pierwszym planie twarz Witkiewicza; zza jego 
ramienia patrzy ku nam druga twarz, drugi Witkacy. Portret pewnie by 
się Witkacemu podobał : ma tzw. dreszczyk metafizyczny. Twarze jednak 
- twarzy jest tu o kilkanaście za mało . 
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„ ~ - RZESZOWSKI ZAKŁAD ENERGETYCZNY 
ł:1.i1 SPÓŁKA AKCYJNA 

ul. 8-go MARCA 6, 35-959 RZESZÓW 

fax: 656 -566, tlx: 63 2208, 63 2205 

Zakład powstal w 1949 r. na bazie bylej Elektrowni Miejskiej w Rzeszowie. 
Rzeszowski Zaklad Energetyczny SA dziala na obszarze trzech województw: rze
szowskiego, krośnieńskiego i tarn obrzeskiego o lącznej powierzchn i 16.382 km'. 
Obsluguje łączni e 622 tys. odbiorców, z czego 562 tys. to gospodarstwa domowe, 
reszta 60 tys. to podmioty gospodarcze. 

Przedmiotem dzialalności Spółki jest: 
- Wytwarzanie, przetwarza nie, przesylanie i sprzedaż energii elektrycznej. 
- Budowa, rozbudowa, modernizacja i remonty sieci i u rządzeń elektrycznych 

i energetycznych. 
- Eksploatacja urządzeń elektrycznych i energetycznych. 
- Prowadzenie dzialalności handlowej, uslugowej oraz inwestycyjnej w zakresie 

określonym w punktach 1-3. 
- Działalność wytwórcza w zakresie elementów prefabrykowanych oraz urządzeń 

elektrycznych i energetycznych. 
- Usługi transportowe, motoryzacyjne, telekomunikacyjne i informatyczne. 
- Usługi lecznicze, sanat(){}'jne, wypoczynkowe, hotelarskie oraz turystyczne. 
- Handel detaliczny i hurtowy w zakresie artykułów spożywczych i przemys-

łowych pochodzenia krajowego i zagranicznego, konsumpcyjnych i zaopatrze
niowo-inwestycyjnych. 

- Działalność agencyjna, pośrednicza i przedstawicielska na rzecz kontrahentów 
krajowych i zagranicznych. 

- Import i eksport w zakresie w/w punktów, w tym paliwami. 
- Swiadczenie uslug doradczych, konsultacyjnych i inżynierskich w zakresie 

określonym w/w punktach. 
- Obrót wierzytelnościami. 

W sklad RZE SA wchodzą: 

- Centrala pełniąca funkcje kierownicze i koordynacyjne, 
- 11 Rejonów Energetycznych (Rzeszów - Teren, Jasio, Staszów, Sanok, Stalo-

wa Wola, Krosno, Rzeszów - Miasto, Tarnobrzeg, Janów Lubelski, Leżajsk, 
Mielec) prowadzących obsługę klientów poprzez 50 posterunków energetycz
nych 

Do podstawowych zadań Rejonów Energetycznych jako jednostek terenowych 
należy kompleksowa obsługa odbiorców energii elektrycznej, a w szczególności : 
- prowadzenie bieżących prac związanych z prawidlowym utrzymaniem urządzeń 

elektroenergetycznych, 
- prowadzenie ruchu urządzeń elektroenergetycznych. 
- prowadzenie bezpośredniej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom i ich pełna 

obsługa w zakresie technicznym i handlowym. 

Ponadto RZE SA świadczy następujące uslugi na rzecz odbiorców: 
- wykonywanie - podłączanie przyłączy u nowych odbiorców, 
- wykonywanie pomiarów izolacji, 
- wykonywanie pomiarów oporności uziemienia, 
- wykonywanie pomiarów skuteczności zerowania . 



W repertuarze Teatru: DUŻA SCENA: B. Schulz 
Jesień reż . Józef Skwark, M. Frayn Czego nie widać 
reż . Wanda Laskowska, S. Wyspiański Wesele reż . 

Bogdan Ciosek, J. Anouilh Skowronek reż . Jan Błe
szyński, S. Mrożek Emigranci reż . Jan Błeszyński, 

A. Fredro Zemsta reż. Bogdan Ciosek, D. Wasserman 
lot nad kuku/czym gniazdem reż . Jan Błeszyński. 

MAŁA SCENA: M. Gogol Pamiętnik wariata, M . Ko
terski Nienawidzę reż . Bogdan Ciosek, R. Harling 
Stalowe magnolie reż . Jan Błeszyński . SCENA NA 
ZAMKU: A. Fredro Mąż i żona reż . Włodzimierz Nur
kowsk(. 


