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Zabawa a rzeczywistość 
Rozmowa z Ewą Jendrzejewską 

- Z wykształcenia jest Pani aktorką. 
- To prawda. Ukończyłam wydział aktorski krakowskiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej . Tuż po niej zostałam zaangażowana do tamtejszego Teatru 
im. Juliusza Słowackiego. Następnie, aż do ubiegłego roku, byłam związana 
z Teatrem Muzycznym w Gdyni. 

- Teraz postanowiła Pani spróbować swoich sił po tej drugiej stronie. 
- Tak, traktuję to jako kolejny etap w mojej pracy artystyczej. Mam za sobą 
kilka realizacj i w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Reźyserowałam równ ież 

przedstawienia dyplomowe w Studium im. Baduszkowej. 

- „Bal w Operze" Juliana Tuwima w Pani reżyserii otworzył VII Rze
szowskie Spotkania Karnawałowe. Dlaczego zdecydowała się Pani 
właśnie na ten tekst? 
- Odpowiedź jest bardzo prosta. Jest on - pomimo tego, iź powstał w latach 
trzydziestych - nieprawdopodobnie aktualny w swojej treści i wymowie. Tekst 
Tuwima jest swego rodzaju lustrem. Jest w nim mowa główn ie o nas samych, 
o tym co nas dotyczy, boli . Znajdujemy się w trybach machiny pieniądza, któ
rą sami stworzyliśmy. Ta machina wymknęła się nam spod kontroli. Za pienią
dze moźna kupić zarówno chleb jak i broń , z której ludzie się zabijają . Jednak 
bez pieniędzy człowiek nie wyobraźa sobie źycia. Robimy wszystko, żeby 
mieć ich coraz więcej i zapominamy o sprawach naprawdę istotnych. W tej 
pogoni za pieniądzem coraz rzadziej zdarza s ię nam czerpać przyjemność np. 
ze spaceru brzegiem morza z kimś bliskim. 

- Czy mogłaby Pani w kilku słowach określić formę „Balu ... "? 
- Jest to spektakl śpiewany, do którego muzykę napisała Ewa Kornecka. „ Bal 
w Operze" jest zamkniętą całością, której akcja toczy się podczas jednej no
cy, lecz tylko pozornie ma on swój początek i koniec. Zatacza błędne koło , 

które wciąż będzie się toczyć. Jest w nim miejsce na lirykę, kabaret, groteskę. 
To swego rodzaju montaż obrazów o różnorodnej treści , składających się na 
rzeczywistość balu, na uczestnictwo w którym jesteśmy niejako skazani. 

- W tekście Tuwima pojawiają się tzw. niecenzuralne słowa ... 
- Tych wyrażeń jest w sumie może ze cztery. Najwięcej pojawia się ich w sa-
mym finale. Tuwim uźywa tam określenia „ Promieniejąca kurwa mać! Kurwa 
mieć! Kurwa brać! " Owszem, to jest dosadne, ale jak najbardziej uzasadnio
ne. Słowa te symbolizują motyw pożądania, tak istotny dla ukazania wielkiej 
orgii zła, która w konsekwencji niesie zagładę światu przedstawionemu 
w „Balu w Operze" . Agencji towarzyskich namnoźyło się w dzisiejszych cza
sach jak grzybów po deszczu. W nich również robi się pieniądze, bo jak po
wiedział Tuwim: .":N okolicznych hotelikach całą noc robota dzika". 

- Do jakiego widza kieruje Pani w takim razie tę sztukę? 
- Z pewnością do osób, które mają ochotę zobaczyć to, o czym teatr chce 
dzisiaj mówić. Dlatego też zapraszam wszystkich Państwa na BAL... 

Rozmawiał: Marcin Kalita 



Zemsta na słowie 
Bal w Operze od lat nie daje mi spokoju. Znam ten utwór na pamięć, anali

zowałem go wielokrotnie ze studentami, prześladują mnie jego natrętne linij

ki, a przecież do dziś nie wiem, dlaczego, ilekroć odczytuję go na nowo, czu

ję jednocześnie wciąż ten sam nieopanowany podziw i żywiołową niechęć. 

Najnowsze krajowe wydanie Balu (w opracowaniu Tadeusza Januszewskiego, 

Warszawa 1982) - pierwsza książkowa edycja w ogóle i zarazem pierwszy 

przedruk w oryginalnej formie, bez opuszczeń - podsuwa dogodną okazję , 

aby się nad tym zastanowić. Już sama kwestia wydania stanowi pierwszą z ca

łego łańcucha zagadek. Jak to się stało, że poemat uznawany dość powszech

nie za największe osiągnięcie Tuwima musiał czekać czterdzieści siedem lat na 

osobną publikację , a przez ten czas borykał się bazustannie z formalną i nie

formalną cenzurą, prowokując skrajnie rozbieżne reakcje krytyków?( ... ) 

Zbierzmy wpierw fakty. Tuwim napisał swój poemat latem 1936 roku 

w czasie wakacyjnego pobytu w majątku przyjaciół. Ze względów prawdopo

dobnie i politycznych, i obyczajowych wstrzymywał się przez dłuższy czas 

z publikacją - jakkolwiek dawał Bal do czytania przyjaciołom i podobno roz

ważał nawet puszczenia tekstu w obieg z ominięciem cenzury. Przed wojną 

jedynie niektóre, stosunkowo łagodniejsze, części poematu ukazały się w pa

ru pismach. 

W czasie wojny rękopis zaginął, póżniej odnalazła się jednak pojedyncza ko

pia maszynopisu. Natychmiast po powrocie z emigracji w r. 1946 Tuwim roz

począł zabiegi o wydanie poematu. Sytuacja przecież zmieniła się zasadniczo: 

czyż nie potwierdziło się apokaliptyczne „wszystkich wszyscy diabli wzięli " 

z ostatnich linijek Balu, czyż nowe władze nie witały poety z otwartymi ramio

nami? Mimo to - kłopoty trwały. Poemat ukazał się wprawdzie w odcinkach 

na łamach „Szpilek", jednakże nie w pełnej wersji: opuszczono początkowe 

i końcowe cytaty z Objawienia św. Jana, stanowiące apokaliptyczną klamrę ca

łości . Również następne przedruki - w tomach Piórem i piórkiem, Nowy wybór 
wierszy, Wiersze wybrane - zawierały te same opuszczenia, nie mówiąc o wy

kropkowywaniu „nieprzyzwoitych" wyrazów. Trudno dziś ustalić, czyja to by

ła decyzja: cenzora, redaktora, samego Tuwima? I w gruncie rzeczy nie ma to 

większego znaczenia: to raczej ogólniejsze zjawisko moralności socjalistycznej 

nie pozwalało urazić oczu czytelnika w równiej mierze cytatami z Biblii jak 

wyrażeniem „kurwa mać". 

(.„) Podejrzewam, że dorażne - obyczajowe wraz z politycznymi - względy 

nie dostarczają pełnego wyjaśnienia. Poemat Tuwima jest „blużnierstwem" 

i „pornografią" - ale, żeby tak rzec, w głębszym i bardziej zasadniczym sensie. 

Narusza pewne tabu, które tkwią w nas głębiej niż tradycyjne normy obycza

jowe, religijne czy światopoglądowe . („.) Jeśli reakcją czytelnika Balu w Ope
rze jest do dzisiaj coś w rodzaju wstrząsu, dzieje się tak - moim zdaniem - dla

tego, że w poemacie tym na naszych oczach dokonuje się brutalny gwałt. 
• 

W dodatku gwałt per procura: zemsta na słowie, reprezentującym znienawi

dzoną rzeczywistość. 

Językowy ekstremizm Balu uderza jeszcze silniej, gdy zdać sobie sprawę, że 

jego sceneria i centralny motyw nawiązują ostentacyjnie do pewnej szacownej 

tradycji. Każdy wie, że motyw uroczystego balu, przyjęcia, wesela itp„ ukazu

jącego w symbolicznym skrócie przekrój społeczeństwa w danym momencie 

historii, stanowi w literaturze polskiej coś w rodzaju powracającej bezustannie 

obsesji . Wystarczy przypomnieć Mickiewiczowski „Bal u Senatora", Wesele 
Wyspiańskiego, Oziminę Berenta„ . a w czasach współczesnych Tuwimowi lub 

póżniejszych Bal u Salomona Gałczyńskiego, Na wsi wesele Dąbrowskiej, An

drzejewskiego z Popiołem i diamentem a zwłaszcza Miazgą , czy wreszcie Mar

ka Nowakowskiego i jego Wesele raz jeszcze. Gdyby nawet ograniczyć się do 

utworów poprzedzających Tuwima, byłoby widoczne, że przy wszelkich róż

nicach jest w nich coś wspólnego. Motyw balu służy w nich uwydatnieniu klu

czowych opozycji o społecznym, historycznym nieraz i egzystencjalnym cha

rakterze. Przede wszystkim: uczestnicy balu są reprezentacją społeczeństwa 

w pewnym sensie sztuczną - prawdziwe życie toczy się na zewnątrz, poza sce

ną. Co za tym idzie, sceneria balu kojarzy się z reguły ze stanem dekadencji: 

bawi się tutaj warstwa czy grupa odchodząca w przeszłość . Nowe siły społecz

ne (młode pokolenie konspiratorów u Mickiewicza, lud u Wyspiańskiego, re

wolucja u Berenta) czekają dopiero, dosłownie lub metaforycznie, na wkro

czenie na scenę, lub, jeśli są na niej obecnie, stoją z boku. („.) 
I otóż zasadnicza innowacja Tuwima: podejmuje on tradycję tylko po to, aby 

doprowadzić ją do samozaprzeczenia. W odróżnieniu od balów Mickiewicza, 

Wyspiańskiego czy Berenta, Bal w Operze jest nie tyle historyczny co apoka

liptyczny. Jego końcem jest nie nadejście (choćby tylko postulowane) jakiegoś 

nowego świata, ale najzupełniej dosłowny, katastroficzny i ostateczny koniec 
świata: „wszystkich wszyscy diabli wzięli" to podsumowanie definitywne i nie 

czyniące wyjątków. Końcowy kataklizm kładzie kres wszystkiemu: świat ze

wnętrzny i świat sali balowej, świat przyszły i świat przeszły są w równej mie

rze skazane na zagładę . („ .) „Karuzela", wir tańca, wszechogarniające błędne 

koło, z którego wyjściem jedynym jest unicestwienie świata. Sztukmistrzo

stwo Tuwima polega między innymi na tym, że do tego samego wspólnego 

mianownika potrafi sprowadzić i styl Balu. Stylistycznym odpowiednikiem ko

łowego tańca, cyklicznej, bezwyjściowej powtarzalności staje się w poemacie 

przede wszystkim zasada refrenu. Określenie to trzeba rozumieć dość szero

ko. Bal w Operze zdominowany jest przez natrętne powroty nie tylko refre

nów w ścisłym sensie, ale i pomniejszych zbitek słownych, czy nawet schema

tów dżwiękowych, rozpoznawalnych od razu, choć pojawiających się z kapry

śną nieregularnością . („.) Refrenami w ściślejszym sensie nazwałbym cztery 

charakterystyczne zbitki słowne: określenie „diabli biorą" (lub „diabli wzięli"), 

wykrzyknik „Hurra, panowie!", zdanie (niekiedy pojawiające się w odmien

nym szyku słów) „Na tajniaka tajniak mruga" - a nade wszystko nie tyle zbit

kę co, przeciwnie, ułamek słowa, centralny, wyeksponowany znak poematu, 

słynne „IDEOLO" . („ .) 



Można by co prawda wtrącić, że gwałt na słowie jest na dobrą sprawę isto

tą języka poetyckiego w ogóle. Tak, ale Tuwim doprowadza tę tendencję do 

wyzywającej skrajności: to już nie tylko niestandardowe użycie języka czy je

go celowa antygramatyczność, ale brutalne zniweczenie integralności słowa 

i systemu językowego . ( ... ) 

W Balu w Operze słowo podlega zemście , karze, torturom, ale karane jest 

przecież nie za swoją niedoskonałość czy zwodniczość - przeciwnie, jak nie

winny człowiek, który ma nieszczęście być sobowtórem przestępcy, zostaje 

zmaltretowane z winy faktu, że w oczach poety jest wiernym odbiciem Rze

czy. Więcej: jest z nią utożsamione. („ .) 

Dotykam tu chyba jednego z centralnych problemów sztuki poetyckiej: nie 

może przecież nie niepokoić fakt, że możliwe jest połączenie w jednym utwo

rze najwyższego wzlotu werbalnej magii ze skrajnie uproszczoną i naiwną wi

zją świata. Bal w Operze powinien właściwie nosić motto nie z Objawienia, 

lecz z Ewangelii św. Jana: „Na początku było Słowo" . Tuwim nie potrafił nigdy 

w swojej poezji dotknąć rzeczywistości, żeby się tak wyrazić , gołą dłonią, nie 

obleczoną w magiczną rękawiczkę onomatopei czy rymu; od tej niemożności 

krok już był tylko od uwierzenia, że również poza poezją rzeczywistość jest 

taka jak jej język, że zatem konkretna rzeczywistość kraju w roku 1936 to nic 

więcej ponad „ IDEOLO", nic więcej ponad garść obmierzłych, pompatycz

nych sloganów obozu Sanacji. Bal, szczyt możliwości poetyckich Tuwima, był 

zarazem krokiem w przepaść uproszczeń i emocjonalnych uprzedzeń, zasmu

cającego zaślepienia tak w politycznych miłościach jak nienawiściach, którego 

świadectwem są zwłaszcza listy poety. Przekląć i unicestwić we wspaniałym 

wybuchu lirycznym jeden bal - po to, aby w dziesięć lat póżn iej ocknąć się na 

drugim balu, na nowym „balu UB", na którym widzi postarzałego Tuwima Mi

łosz w Traktacie poetyckim„ . Najbardziej przejmująca jest jednak nie historia 

narastającej naiwności politycznej poety, lecz raczej historia jego poetyckiego 

zmierzchu. Uproszczenie wizji świata, jakie osiągnął konwulsyjnym niemalże 

wysiłkiem w Balu w Operze, stało się początkiem końca. Odtąd Tuwim nie był 

już w stanie - chyba że za cenę odwrotu z zajętych pozycji, na co w jego 

przedwcześnie przerwanym życiu zabrakło już czasu - stworzyć niczego arty

stycznie przekonującego . Mszcząc się na języku, unicestwił pośrednio nie ty

le znienawidzoną rzeczywistość, co siebie samego jako poetę . 

Stanisław Barańczak, Tablica z Macondo, s. 29-45 
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Kabaret 
Juliana Tuwima 

Stosunkowo łatwo odnaleźć w Balu szereg odwołań do tekstów roz

rywkowych funkcjonujących w dwudziestoleciu międzywojennym . I tak 

sam tytuł utworu - to powtórzenie tytułu operetki Heurbergera, tytuły 

operetek o podobnej strukturze pojawiają się dosyć często (np. Bal w Sa
voyu Abrahama), zwrot z tekstu „ jak bal to bal " to tytuł operetki Toma, 

partnera Tuwima w funkcji technika literackiego. Mamy tu również odwo

łania do popularnych piosenek kabaretowych i rewiowych: refrenowo po

jawiające się „udibidibindia" to cytat z piosenki o „pannie Hani, która gra 

na mandolinie", fragment: „malo, malo solo solo I malo solo malo brawo" 

to chyba odwołan ie do bardzo znanej piosenki Miry Zimińskiej z prze

wodnią frazą „w twych ramionach czuję się taka mała", a raczej do kon

tekstu obyczajowego, w którym piosenka ta funkcjonowała. („.) 
Pisze historyk scen warszawskich: „Programy rewiowe wprowadzono 

również na dancingi, na których gościły pieśniarki i tancerki włoskie, fran

cuskie, hiszpańskie. Takie atrakcje taneczno - wokalne o wysokim często 

poziomie artystycznym organizowano w Sali Malinowej Bristolu, w Oazie 

i Hotelu Angielskim". 

A oto pierwszy numer Tuwimowskiej rewii w Balu: 

A na scenie Satanella 
Chwyta gwiazdy w tamburino, 
Tarantella , tarantel/a 
Meteorów serpentyną, 

Satanel/a - młynek kręci, 

Satanellę niebo kręci 
Mgławicową pienną plamą. 

Satanel/a - blasku smuga 
I oblana srebrną lamą 
Bystrych bioder centryfuga! 

(„ .) Katalog atrakcji kabaretowo - rewiowych, odwołuje się zresztą do 

rzeczywistych programów (np. Boy w jednej ze swych recenzji pisze 

o scenografii T. Galewskiego do programu „Qui pro Quo" - „Ślicznym 
księżycu nad Tahiti"). Zakres interwencji autorskiej polega tu na nagroma

dzeniu elementów o podobnej strukturze składniowej , parafrazie nazwi

skowej, zastosowaniu rymów parzystych i wyraźnej instrumentacji 

brzmieniowej. Innymi słowy jest to satyryczna interpretacja programu 

„wstawki" kabaretowej na dancingu w nocnym lokalu. („.) 
Wydaje się zatem, iż Tuwimowska groteska jest dość silnie osadzona 



w realiach popularnej rozrywki dwudziestolecia międzywojennego . Istot

ne wydaje się splecenie owych realiów w jedną całość, ich hiperbolizacja 

oraz punktowanie elementami uniwersalizującymi (Babilon - symbol roz

pusty i zarazem upadku wyrafinowanej cywilizacji, Centaur, Sylen, mitolo

giczne hybrydy). To odwołanie do mitologii i historii poza funkcją uniwer

salizującą pełni istotną funkcję fabularną - staje się podstawą do stworze

nia obrazu pop-kulturowej bestii. 

jazz - zamiecią, dym - kurzawą. 

Sześć tysięcy w jedno ciało 
Zrosło się i oszalało! 

[„.] 

I tak oto tłum tancerzy egzystujący we w miarę realnie zarysowanej sy

tuacji staje się archetypicznym potworem. Jego kolejne synonimy odwo

łują się do różnych sfer rzeczywistości: Lewiatan - to smok biblijny, sym

bol państwa u Hobbs ' a i skrót nazwy międzywojennego syndykatu prze

mysłu i kapitału; Pterofiks - to kontaminacja prehistorycznego pterodak

tyla i mitologicznego Feniksa; Kikimora i Zadozmora (prasłowiańska bogi

ni seksu?) - to specyficzne refleksy prasłowiańskich zainteresowań Tuwi

ma; Archimałpa - to odpowiednik Archikratora i zarazem kontynuacja 

„małp zodiakalnych" z części li Balu; Szampankan i Pankankan - to uniwer

salizacja typowych motywów XIX - wiecznej rozrywki. Mamy tu do czy

nienia z kontaminacją motywów kompozycyjno - fabularnych i semantycz

no - światopoglądowych. ( ... ) Obserwujemy zabieg specyficznego stop

niowania ( ... ) od szczegółowej obserwacji do globalnego uogólnienia, od 

ujęcia realistycznego po groteskę. 

Ta zasada stopniowej hiperbolizacji głównych motywów semantyczno -

światopoglądowych ( ... ). pieniądza, seksu, ideologii znajduje swoje ukoro

nowanie w finale poematu. Oto przy dźwiękach orkiestry grającej totalne 

„ideolo", poprzedzany entuzjastycznymi zapowiedziami konfer:ansjera 

i aplauzem widowni, pojawia się „Książę Karnawał - czołg złotociekły, for

siasty praszczur." ( ... ) 

Ta hipergroteskowa (a zarazem jakże paryska i rewiowa) personifikacja 

ducha czasu ma chyba znów wiele wspólnego z rozrywką międzywojnia: 

„Drugi obraz nowy i oryginalny to: Kobieta i bestia w wykonaniu Lody Ha

lamy. Po otwarciu kurtyny oczom widzów ukazywała się plastyczna ma

kieta siedzącej małpy parometrowej wielkości z wielkimi łapami, z któ

rych wyskakiwała Loda Halama prawie naga i kusząca bestię. Małpa wo

dziła za nią oczami i poruszała łapami chcąc ją uchwycić. Na koniec udało 

jej się to i Halama kończyła taniec kryjąc się znów w łapach bestii." 

Nieprzypadkowe wydaje się wybranie kabaretu - rewii, instytucji two

rzącej swoistą sytuację komunikacyjną, jako podstawowego materiału te

matycznego Balu w Operze( .. . ). Nieprzypadkowe z kilku względów. Od

wołajmy się znów do opinii Boya, życzliwego obserwatora różnych form 

„podkasanej muzy": „Clou wieczoru stanowi rewietka polityczna Precz 
z Grabskim obfitująca w piosenki szczerze zabawne. Ale taka piosenka po

lityczna ma oprócz zabawy i swoje społeczno - wychowawcze znaczenie, 

bez względu na tendencje. Czym jest dla ogółu publiczności minister, po

lityk, mąż stanu? Abstrakcją, teorią: ani go kto zna, ani widział, ani słyszał. 

Otóż piosenka obleka tę abstrakcję w ciało, czyni zeń żywego człowieka, 

naszego dobrego znajomego. To daje jakieś ciepło polityce, łagodzi ją 
i czyni mniej obrzydliwą." 

Jest oczywiście wątpliwe, aby Bal w Operze czynił politykę i polityków 

mniej obrzydliwymi. Istotna jest funkcja pragmatyczna kabaretu - oswaja

nie i przybliżenie polityki nie zawsze zorientowanemu widzowi, jej lu

dyczna wykładnia. ( .. . ) 

( ... ) Kabaret (rewia) to specyficzna instytucja kulturalna międzywojnia 

o szerokim (bezpośrednio lub pośrednio) rezonansie społecznym . Demo

kratyczna i elitarna zarazem, skupiająca ludzi z różnych kręgów społecz

nych, odwiedzana przez pułkowników, i „damy z towarzystwa", przedsta

wicieli ziemiaństwa, finansjery i wzbogaconego drobnomieszczaństwa, 

a przede wszystkim przez „szarych inteligentów". Instytucja projektująca 

pewien homogenizujący sposób widzenia rzeczywistości jako niespójnego 

zbioru: elementów polityki i ideologii, zjawisk życia kulturalnego i obycza

jowego (ze szczególnym uwzględnieniem erotyki i seksu oraz roli pienią

dza) . Kabaret był soczewką, która skupiała podstawowe cechy zjawisk za

chodzących w tym obszarze społecznym, w którym funkcjonował Tuwim 

jako pisarz ekspert i technik literacki. ( ... ) 

Tomasz Stępień, Kabaret Juliana Tuwima, s. 207 - 216 

narzędzia: 
- ręczne 
- pomiarowe 
- skrawające 

HURTOWNIA NARZĘDZI 
P.P.U.H. "M.A.M." 

35-206 Rzeszów, Al. gen. L. Okulickiego 18 
tel. (0-17) 863-52-52 do 55 

fax (0-17) 863-47-72 

- artykuły ścierne 
- wózki magazynowe 
- elementy pneumatyki 
- elektronarzędzia 



W dniu I O grudnia 1998 roku w Szajna Ga
lerii w Teatrze odbył się wieczór promocyjny 
tomiku wierszy „Seans Serdeczny" Stanisła
wy Kopiec zorganizowany przy współpracy 
Związku Literatów Polskich w Rzeszowie. 

Gospodarzem wieczoru był Jerzy Fąfara -
prezes ZLP. Autorka odczytała wybrane wier
sze oraz opowiadała o swojej twórczości. 

30 grudnia 1998 r. Podczas Wigilii Sylwestro
wej w Teatrze odbyła się sprzedaż prac arty
stów plastyków - darów na rzecz Rzeszowskie
go Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt . 

Swoje prace ofiarowało 20 artystów m.in.: 
Anna Hubert, Jolanta Jakima-Zerek; Krystyna 
Lachtara, Maria Siteń, Barbara Smoczeńska, 
Anna Szarek, Stanisław Jachym, Wiesław 
Grzegorczyk, Emil Polit, Piotr Rędziniak. 

Ze sprzedaży oraz darów do skarbonki na 
rzecz Stowarzyszenia uzyskano sumę 2.030 zł. 
Pieniądze te przeznaczone zostaną na prace wykończeniowe przytuliska dla 
zwierząt w Zaczerniu. 

UWAGA: nie sprzedane prace wystawione są w Foyer Teatru (obok 
bufetu) można je nabywać do końca Spotkań Karnawałowych. 

W ubiegłym miesiącu nasza koleżanka, Ewa 

Bazaniak obchodziła jubileusz 20 - lecia pracy 

na stanowisku suflerki. 

Życzymy Ci Ewuniu następnych pięknych 
jubileuszy przy wspaniałych premierach, ze 

znakomitymi aktorami i realizatorami. Sufluj 

nam każdą sztukę po I OO razy ! 
Zespół i Dyrekcja Teatru 

W dniu 23 - 24 stycznia 1999 odbyła się konferencja na te
mat problemu bezdomności w Polsce zorganizowana przez 
Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta 
i Teatr im. W Siemaszkowej w Rzeszowie. 

W obradach uczestniczyli m.in. p. Minister Janusz Gałę
ziak, Wojewoda Podkarpacki Zbigniew Sieczkoś, Marszałek 

Województwa Podkarpackiego Bogdan Rzońca, Senator RP Mieczysław 
Janowski oraz przedstawiciele komisji senackich i sejmowych i kół tere
nowych TBA z całego kraju . 

Konferencja została uznana za wydarzenie ważne i potrzebne. Zwraca
no uwagę tak na walory aktualnośó jak i formę spotkania. 

Kierownik techniczny 
JERZY LUBAS 

Kierownicy pracowni krawieckich 
IZABELA WOJCIECHOWSKA 

JÓZEF PODYMA 

Pracownia fryzjersko-perukarska 
BARBARA NABOŻNY 
ZOFIA TARKOWSKA 

Pracownia stolarska 
STANISŁAW BIELENDA 
LESŁAW DWORAK 

Pracownia malarska 
ALICJA GODEK 

Brygadier sceny 
MIECZVSŁAW OSETEK 

Prace modelatorskie 
WŁADYSŁAWA MAJEWSKA 

Główny rekwizytor 
ELŻBIETA GAWLICKA 

Główny elektryk 
PIOTR TOMAKA 

Światło 
PIOTR TOMAKA 

Akustyk 
MARIAN KORNAGA 
ZBIGNIEW KRASNY 

Prace ślusarskie 
ZENON SALWIAK 

Biuro Obsługi Widzów 
tel. 853-22-52 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
KRYSTYNA DZIADZIO 



STALI SPONSORZY TEATRU 

*lektrom~!ł. 
Rzeszów 35-959 Rzeszów, ul. Słowackiego 20 

tel. 8539851 fax. 8536760 

IONi ICN Palla Rzeszów U. 
35-959 Rzeszów, ul. Przemysłowa 2 
tel. +48 17 622 599, fax +48 17 624 618 

POLSKI -

Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. 
38-460 Jedlicze, ul. Trzeciewskiego 1 
tel. +48 13 4384 511 

Rzeszowski Zakład Energetyczny SA 
ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów 
tel. 853-90-00 

SKLEP 

C'9_e_d_-y;_n_k_a-~ 35-309 Rzeszów, 
ul . Podwisłocze 30 

BANK BPH 
BAN K P RZEMYSlOWO· H ANDLOWY Sii 

Rzeszów, ul. Słowackiego 5 
tel. 8521-201 8521-308 
fax. 8521-930 

grupa multifarb 
35-103 Rzeszów, ul. Handlowa 4, INFOLINIA 0800 35003 

BIG Bank 
Spółka Akcyjna 

Oddział w Rzeszowie 
ul. Targowa 3 
35-959 Rzeszów 

Telefony: 
sekretariat 85 322 65 
kredyty 85 320 60 

l"!!!"'fł-•f!~I ~-1 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3, vr I llłflU~ 1e 1. 10-11i 852 01 35, 
~o==..,,== tax 10-11i 852 01 38, - ,.....'i;= • www.optlmus-comfort.com .pl 

W ul. KRAKOWSKA 150 
fax (0-17) 8520-668, tel. .(0-17) 626-691, 

e-mail:reconal@popo.euro.net.pl 

KONSTRUKCJE ALUMINIOWE 
REYNAERS 

AUTOMATYKA DRZWIOWA 
BE SAM 

FASADY CERAMICZNE 
SlYBY ZESPOLONE 
TERMOIZOLACYJ N IE 




