


Sprzedaż i rezerwacja biletów: 
Kasa Teatru oraz Biuro Obsługi Widzów 
poniedziałek: 8.00 - 16.00, wtorek - piątek: 8.00 - 18.00 
sobota - niedziela: 15.00 - 18.00 
tel. cetr.: (017) 853 20 01 wew. 341, tel./fax 853-22-52 
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8.05.01. Wt KOCHANE PIENIĄZKI g. 9.00 i 11 .30 

9.05.01. Śr KOCHANE PIENIĄŻKI g. 11.00 

10.05.01. Cz KOCHANE PIENIĄŻKI g. 11.00 

11.05.01. Pt KOCHANE PIENIĄŻKI g. 11.00 

12.05.01. Sb KOCHANE PIENI . Kl . 18.00 

29.05.01. Wt MAŁY KSIĄŻĘ g. 9.00 i 12.00 

30.05.01. Śr MAŁY KSIĄŻĘ g. 11.00 

31.05.01. Cz MAŁYKSIĄŻĘ g.11.00 
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5.05.01. Sb KONTRABASISTA g. 18.30 

6.05.01. Nd KONTRABASISTA g. 18.30 

16.05.01. Śr PRZEPYCHANKA g. 11 .00 

17 .05.01. Cz PRZEPYCHANKA g. 11.00 

18.05.01. Pt PRZEPYCHANKA . 11 .00 

19.05.01. Sb NOC HELVERA & OSKAR I RUTH . 18.30 

20.05.01. Nd NOC HELVERA & OSKAR I RUTH . 18.30 

29.05.01. Wt KONTRABASISTA g. 18.00 

30.05.01. Śr KONTRABASISTA g. 11 .30 

31 .05.01. Cz KONTRABASISTA g. 11 .30 

Cl: GOŚCINNIE 
I I I 

a 
Ili 

8-10, 13.05.01 NOC HELVERA & OSKAR I RUTH 

15-18.05.01 BRAT NASZEGO BOGA 

22-24.05.01 KONTRABASISTA 

Cl: Dyrekcja zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w repertuarze. 



4 

Antoine de Saint - Exupery 

ma ~Pet~~U>iię, 
Przekład: Jan Szwykowski 

Obsada: 
Chrabąsz~z, Kucharka Anna DEMCZUK 

Zmija, Ciotka Mariola ŁABNO-FLAUMENHAFT 
Lis, Guwernantka Małgorzata MACHOWSKA 

Róża, Matka Beata ZAREMBIANKA 
Latarnik, Próżny, Lokaj Sebastian BADUREK 

Król, Bankier, Ojciec Mariusz LUSZOWSKI 
Pijak, Geograf, Wujek Grzegorz PAWŁOWSKI 

Pilot Przemysław TEJKOWSKI 

Mały Książt: 

Dominik KLICH, Daniel MOSIOR 
Tomasz WĘGRZYN, Bartłomiej ZIĘZIO 

Adaptacja, teksty 
piosenek, reżyseria 

CEZARY DOMAGAŁA 

Choreografia 

TOMASZ TWORKOWSKI 

Korepetycje muzyczne 

Bożena Martowicz 

Scenografia 

JERZY RUDZKI 
Muzyka 

TOMASZ BAJERSKI 

Asystent reżysera 

Mariusz Luszowski 

Op~wieść pełna poezji i ~~drych refleksji o przyjaźni, miłości i życiu. Hi
st?ria przy~ysza z malutk1e1 planety, który swobodnie przekracza granice 
między św.'atem realnym a sferą niezwykłości. „Mały Książę" przypomi
na o tym, ze .wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, tyle, że tylko nieliczni 
z nich jeszcze to pamiętają". Może więc warto wrócić w magiczną krainę 
dzieciństwa i zobaczyć świat na nowo wrażliwymi oczami dziecka? 

PREMIERY: 26 mllJa 2001 r. (Rzeszów), 1 cz~• 2001 r. (Ja1lo) 

Producent spektaklu: rrfi Rafineria 
LeJ Jasło S.A. 

Czasem czuję się dzieckiem 
Rozmowa z reżyserem CEZARYM DOMAGAŁĄ 

- "Maty Książę ': po "Pinokiu", jest Two
ją kolejną realizacją w rzeszowskim 
teatrze. Ponownie przygotowujesz w nim 
spektakl z myślą o mlodszej widowni. 
Uważasz się za znawcę psychiki dziecię

cej? 
- Oczywiśc ie , że nie. Natomiast jako do

świadczony ojciec dwójki dzieci mam 
pewne spostrzeżen ia i doświadczen ia na 
ten temat. Poza tym sam w wielu 
sytuacjach czuję s ię jeszcze dzieckiem. 

- Co roku stajesz się więc coraz star
szym dzieckiem? 

- Pewnie tak. Im jesteśmy starsi, tym 
bardziej dziecinni. 

- A propos dzieci ... Istotną rolę w spek
taklu będą odgrywali chlopcy. 

- Każdy z nich jest zupełnie inny. Każdy 
ma bardzo fajne warunki, pasujące do Ma
łego Księcia. Aktorzy - a zwłaszcza Prze
mek Tejkowski, który gra Pilota - będą 

mieli trudne zadanie. Niełatwo bowiem 
jest rywalizować na scenie z dzieckiem, 
grającym samego siebie. 

- Czterech odtwórców głównej roli wy
brałeś spośród ponad osiemdziesięcio
osobowej grupy, która zgłosi/a na casting. 

- Wybór był rzeczywiście bardzo trudny. 
Po raz pierwszy na eliminacje do roli Małe-

go Księcia przyszło tylu chłopców. Do tej 
pory było maksymalnie 35-ciu. Wybra
nych chłopców charakteryzuje wrażl iwość 

sceniczna, słuch muzyczny, nieźle radzą 

sobie ze śp iewaniem. 
- Masz spore doświadczenie w pracy 

z dziećmi ... 
- Praca jest bardzo trudna. Wielu reali

zatorów ucieka od kontaktów z dziećmi. 

Największym problemem jest zawsze 
szkoła i obowiązki, które dziecko ma przy
pisane z racji swojego wieku. Dla mnie też 
jest rzeczą najistotniejszą, żeby ci moi ma
li aktorzy nie zaniedbywali nauki i żeby ta 
przygoda teatralna nie odbijała się na ich 
ocenach. Mam swoją receptę na pracę 

z dzi ećmi . Traktuję ich jako równorzędnych 
partnerów i stawiam im takie same wy
magania, jak aktorom dorosłym . 

- "Ma/ego Księcia" realizujesz już po raz 
dziesiąty. Obchodzisz maty jubileusz! 

- Rzeczywiście. Jednak za każdym ra
zem te real izacje są zupełnie inne, poja
wiają się w nich inne wartośc i. Wprowa
dziłem pewne zmiany, zarówno w scena
riuszu, jak i w scenografii, w kostiumach. 
Z perspektywy lat, od prapremiery "Małe

go Ks ięcia" w 1993 roku, pewne rzeczy 
postrzegam troszeczkę inaczej i inaczej 
chciałbym je przedstawić właśnie na rze
szowskiej scenie. 

- Wiem, że już przymierzasz się do prze
niesienia na scenę kolejnych dziel z litera
tury dziecięcej. 

- R~eczywiśc ie. Ale nie wiem, czy po
winienem o tym mówić, dopóki moje pla
ny się nie ziszczą. Zrobię wszystko, żeby 
zreal izować swoje kolejne marzenie. 
O tym zresztą jest mowa w ·Małym Księ
ciu·. Jeśl i ktoś czegoś bardzo pragnie, to 
jego marzenie na pewno się spełni. Tego 
właśnie wszystkim życzę. 

Rozmawiał: Marcin Kalita 
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CC Urodził się 14 stycznia 1988 r. w Rze

szowie. Uczeń Szkoły Muzycznej nr 2 
~ i Szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszo-

wie. Zainteresowania: muzyka, lubi 
grać na swoim instrumencie - klar

•• necie. > · Spodziewałeś się, że to właśnie Ty E zostaniesz wybrany? 
- Myślałem, że nie mam szans, bo .! była duża konkurencja. Ale jakoś się „ udało. 

- - Czym zwróciłeś uwagę reżysera? 
'v - Myślę , że głosem. Śpiewam 't w chórze Katedralnym „Policantores 

Resovienses". 
-: - Jak zareagowali koledzy, kiedy się 
N dowiedzieli, że wygrałeś? 
~ - Chyba byli zazdrośni. Dokuczali 
~ mi. Mówili, że Mały Książę jest naiw

ny. 
-Jest to 1Wój pierwszy kontakt ze sceną? 
- Nie. Z chórem wyjeżdżamy na 

różne występy. W maju będziemy 
koncertować we Włoszech .. 

- Jak Ci się pracuje z zawodowymi 
aktorami? 

- Dobrze, są śmieszni. Do moich 
ulubionych należy Róża (Beata Za
rembianka - przyp. red.). 

- Czy chciałbyś zostać zawodowym 
aktorem? 
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- Nie myślałem o tym. W przyszło
ści chciałbym być piosenkarzem, ale 
ponieważ mnie wybrali do „ Małego 
Księcia", to może pomyślę o tym. 

- Może zostaniesz śpiewającym akto
rem? 

- Może? 

Urodził się 14 lutego 1992 r. w Rzeszo. 
wie. Uczeń O klasy Szkoły Muzycznej 
im. E Chopina w Rzeszowie. Zaintere
sowania: karate, zbiera monety. 

- Spodziewałeś się, że zostaniesz wy
brany? 

- Nie. Myślę, że o moim sukcesie 
w castingu zadecydował przypadek. 

- Jak myślisz, czym ująłeś reżysera? 
- Nie wiem. Może tym, że głośno 

mówię . Poza tym nie jestem ani wyso
ki , ani niski. 

- Jak zareagowali koledzy, kiedy do
wiedzieli się o Twojej wygranej? 

- No, koleżanki to się na mnie nie 
obraziły, ale koledzy chyba tak. 

- Naśmiewają się z Ciebie? 
- Nie, wydaje mi się, że są troszkę 

zazdrośni. Unikają rozmów o tym. 
- Jest to Twój pierwszy kontakt z za

wodową sceną? 
- Tak. W szkole robiliśmy różne 

przedstawienia i zawsze byłem do 
nich wybierany. Grałem m. in. Miko
łaja w „Jasełkach". 

- Jak Ci się pracuje z dorosłymi za
wodowymi aktorami? 

- Dobrze. Wszystkich lubię tak samo. 
- Traktujesz to jako zabawę czy może 

ciężką pracę? 
- Jest to dla mnie fantastyczna 

przygoda. 
- A chciałbyś w przyszłości zostać ak

torem? 
- Jeszcze nigdy nim nie byłem, więc 

nie wiem. Myślę, że to by było przy
jemne. 

Urodził się l czerwca 1991 r. 
w Przeworsku. Uczeń III klasy 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Prze
worsku. Zainteresowania: sport, 
głównie piłka nożna. 

• Spodziewałeś się, że zostaniesz 
wybrany? 

- Nie spodziewałem się w ogóle. 
·Jak myślisz, dlaczego reżyser wła

śnie na Ciebie zwrócił uwagę? 
- Nie wiem. Chyba dlatego, że je

stem mały. 
• Jak na Twoją wygraną zareago

wali koledzy? 
- Cieszyli się, gratulowali mi. Nie 

byli zazdrośni. 
• Czy to jest Twój pierwszy kontakt 

ze sceną? 
-Tak. 
• Masz pewnie tremę przed wystę

pem? 
- Tak, trochę. 
• Czy praca nad spektaklem jest dla 

Ciebie uciążliwa? 
- Wcale. 
• Nie męczą Cię długie próby? 
- Nie. Chciałbym, żeby były dłuższe. 
- Lubisz późno chodzić spać? 
- Nie, tylko wtedy mógłbym czę-

ściej bywać u wujka w Rzeszowie. 
- Masz swoich faworytów wśród ak

torów? 
- Tak. Różę, Pijaka i Geografa 

(Grzegorz Pawłowski - przyp. red.). 
- Chciałbyś zostać zawodowym ak

torem? 
- Bardzo. 

Urodził się 20 sierpnia 1989 r. 
w Rzeszowie. Uczeń V klasy Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Rzeszowie. 
Zainteresowania: muzyka, śpiew. 

• Spodziewałeś się, że wygrasz? 
- Bardzo liczyłem na siebie 

i szczerze mówiąc, miałem nadzie
ję, że wygram. 

• Jak myślisz, na co szczególną 

uwagę zwrócił reżyser, wybierając 

Ciebie? 
- Myślę , że po prostu ładnie śpie

wam. 
• Jak koledzy przyjęli wiadomość 

o 1Wojej wygranej ? 
- Niektórzy byli zazdrośni. 
• Jest to 1Wój pierwszy kontakt ze 

sceną? 

- Z zawodową tak. Wcześniej 

grałem już w przedstawieniach 
szkolnych. Byłem m. in. Pasterzem, 
Diabłem . 

- A jak Ci się pracuje z dorosłymi 
aktorami? 

- Są naprawdę bardzo mili. Naj
bardziej lubię Pijaka i Bankiera 
(Mariusz Luszowski - przyp. red.). 

• Chciałbyś kiedyś pójść w ich ślady 
i zostać zawodowym aktorem? 

- Tak, ale bardziej od pracy w 
teatrze fascynuje mnie film i telewi
zja. 

Wysłuchał: Marcin Kalita 
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Antoine de Saint-Exupery 
Urodził się 29 czerwca 1900 r. 

we francuskiej rodzinie arysto
kratycznej. Bardzo wcześnie 
ujawniły się jego wszechstronne 
zdolności. Z jednej strony pisy
wał bowiem całkiem zgrabne 
wierszyki, z drugiej zaś wykazy
wał duże zainteresowanie tech
niką, zwłaszcza lotnictwem. Ma
jąc 12 lat, skonstruował „rowe
rolot", przypinając do dziecinne
go roweru skrzydła z naciągnię
tych na ramę prześcieradeł. 

W czasie studiów na politechni
ce opatentował kilkanaście 

usprawnień i rozwiązań tech
nicznych dotyczących budowy 
silników samolotowych i pilota
żu . Niektóre z tych patentów są 
wykorzystywane do dziś. 

Od 1926 r. pracował w towa
rzystwie lotniczym Latecoere. 
Jako pilot latał na trasach mię
dzy Francją, Hiszpanią i Afryką 
Północną . W 1927 r. został kie
rownikiem placówki lotniczej 
w Cap Juby, hiszpańskiej warow
ni wciśniętej między ocean a pu
stynię w Zachodniej Afryce. 
Meldunki, które przygotowywał, 
przynosiły często groźne infor
macje o zaginionych na Saharze 
samolotach. Saint-Exupery wy
ruszał niejednokrotnie zwiadow
czym samolotem na poszukiwa
nie zaginionych lotników. Prze
bywając na pustyni, w samotno
ści, ratował się pisaniem. Był 

człowiekiem szalenie roztar
gnionym, co w jego zawodzie by
ło wyjątkowo niebezpieczne. 
Miał w powietrzu około stu wy
padków. Podobno nie miał ani 
jednej całej kości. 
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W latach trzydziestych kilka
krotnie przebywał jako reporter 
w rozdartej wojną domową. 

Hiszpanii. Pisywał reportaże 

z życia lotników, ich przygód 
i przeżyć. Podczas II wojny 
światowej walczył we Francji 
i Afryce jako pilot - zwiadowca. 
31 lipca 1944 r„ w miesiąc po 
ukończeniu 44 lat, nie powrócił 
z lotu bojowego nad Alpami 
francuskimi. 

Saint-Exupery nie pozostawił 

dużego dorobku, nie zdążył napi
sać zbyt wiele. Maty Książę jest 
siódmą i ostatnią jego książką. 

W całej swojej twórczości podej
mował sprawy najważniejsze: god
ności człowieka, jego odwagi, siły, 
męstwa, przyjaźni, umiejętności 

poświęcenia się dla innych. Pisał 
głównie w pierwszej osobie, mówił 
o własnych przeżyciach, doświad
czeniach i refleksjach. Jak każdy 
człowiek, przeżywający wojnę, 

próbował od niej uciec, wyzwolić 
się choć na chwilę z jej koszmaru. 
Mały Książę - książka prze

znaczona początkowo dla dzieci -
bardzo szybko przekroczyła „ba
rierę wieku" odbiorców, stając 

się ulubioną lekturą dorosłych 

i dorastających. 
Opowieść o dziwnym spotka

niu dwu bohaterów na Saharze, 
największym pustkowiu świata, 
jest bowiem tylko pretekstem do 
refleksji na temat norm moral
nych i etycznych. Jest również 
prawdziwą skarbnicą pięknych 

i mądrych prawd o odpowie
dzialności za innych, o szczęściu 
i cierpieniu, samotności i przy
jaźni, o życiu i śmierci. 

Proponujemy stworzenie szkolnych Klubów Małego Księ
cia. Głównym celem Klubu będzie propagowanie w życiu 
codziennym idei przyjaźni, oddania, wrażliwości, szczero
ści i odpowiedzialności. Członkiem Klubu może zostać 
każdy, kto obejrzy spektakl i przyswoi sobie zasady za
warte w Kodeksie Małego Księcia*. 

Kodeks Małego Księcia: 
1) Dzieci muszą być niesłychanie wyrozumiałe dla dorosłych. 
2) Znacznie trudniej jest osądzać samego siebie, niż wydawać sąd o innych. Gdyby 

ci się udało osądzić samego siebie, stanowiłoby to dowód, że jesteś mędrcem . 

3) Dorosłe osoby to dziwadła - lubią liczby. 
4) Zna się tylko to, co się oswoi. 
5) Ludzie nie mają teraz czasu, żeby poznawać . Kupują gotowe rzeczy. 

A ponieważ nie ma osób handlujących przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół . 

Muszę znaleźć przyjaciół, muszę poznać mnóstwo rzeczy. 
6) Pustynię zdobi to, że kryje gdzieś studnię. 
7) Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, tyle, że nieliczni z nich jeszcze to pamiętają. 
8) To, co się widzi to tylko otoczka. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, dobrze 

widzi się tylko sercem. 
9) Trzeba dobrze osłaniać lampy: podmuch wiatru może je zgasić. 
1 O) Jeżeli kochasz jakiś kwiat, który zamieszkał na jakiejś gwieździe, przyjemnie jest 

w nocy patrzeć w niebo, bo wszystkie gwiazdy są ukwiecone. 
11) Gwiazdy mają wszyscy ludzie, tylko że nie te same. 
12) Dorosła osoba potrafi zrozumieć wszystko, nawet książki dla dzieci. 
13) Wiedzę zdobywa się nie tylko w szkole. Jeśli chcesz dużo wiedzieć, czytaj mądre 

książki i chodź do teatru. 
14) Małym Księciem może zostać każdy. Wystarczy, że zrozumie, jak ważne są 

w życiu przyjaźń, wrażliwość, życzl iwość i dobroć dla innych. 

* Teatr gotowy jest wspierać inicjatywy Klubów Małego Księcia, które powstaną 
w szkołach . Członkowie Klubu uprawnieni będą do korzystania ze zniżki na każdy 
spektakl naszego Teatru. 
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OLEJE SILNIKOWE JASOL 
PEWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W DRODZE 

cejRAFINERIA JASŁO S.A. 





w repertuarze 

Aleksander Fredro Dam 

Reżyseria: HENRYK ROZEN 
Scenografia: KATARZVNA KĘPIŃSKA 
Oprawa muzyczna i przygotowanie wokalne: ANDRZEJ SZVPUŁA 
Asystent reżysera: PRZEMYSŁAW TEJKOWSKI 

Obsada: 
Irena CHUDZIKÓWNA, Anna DEMCZUK 
Mariola ŁABNO - FLAUMENHAFT, Anna KUJAŁOWICZ 
Małgorzata MACHOWSKA, Katarzyna SŁOMSKA 
Beata ZAREMBIANKA, Robert CHODUR 
Wojciech KWIATKOWSKI, Mariusz LUSZOWSKI 
Grzegorz PAWŁOWSKI, Przemysław TEJKOWSKI 
Paweł WIŚNIEWSKI 

„Realizacja rzeszowskiego teatru pokazuje, że swobodne podejście do sztuki, z inteli
gentnym przymrużeniem oka, w niczym nie umniejsza dowcipu i rangi mistrza Fredry. 
Postacie rozmawiają naprawdę i bawiąc się melodią wiersza, odkrywają przed widzem 
komizm i bogactwo Fredrowskiego języka. I jeśli ktoś, widząc na afiszu zapowiedź Dam 
i huzarów pomyślał, że to szkolny bryk i ramota, to radzę natychmiast tę niedorzeczną 
myśl odrzucić i na spektakl się wybrać" . 

Premiera: 29 kwietnia 2000 r. 

/Magdalena Żurad, Gazeta w Rzeszowie/ 

Sponsor fil! -
spektaklu R. 
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Murray Schisgal 

Przekład: Adam Tarn 
Reżyseria: ROBERT GLIŃSKI 
Scenografia: MACIEJ PREYER 

Obsada: 
Małgorzata MACHOWSKA 
Wojciech KWIATKOWSKI 
Mariusz LUSZOWSKI 

Pełna zabawnych i trafnych ripost komedia 
poruszająca temat małżeństwa. Włodek, 

cwaniaczek w średnim wieku, zmęczony 

swoją e lokwentną żoną Urszulą, postanawia 
podsunąć ją przyjacielowi z lat szkolnych, któ

rego przypadkowo spotyka po latach. 
Staszek, spragniony miłości nieudacznik na
tychmiast zakochuje się w Urszuli, a Urszula 
w nim - Włodek ma więc wymarzoną wolność 
i może bez przeszkód związać się z aktualnym 
obiektem swoich westchnień, Beatą. Bardzo 
szybko jednak przychodzi opamiętanie i Wło
dek - wcześniej nieszczęśliwy z Urszulą - teraz 
cierpi katusze bez niej . Podejmuje więc próbę 
odzyskania żony, ale czy ma jeszcze szansę?„ . 

Producent 
spektaklu: 

lak/ 

Izolacje Budowlane 

Premiera: 3 stycznia 2000 r. (Sanok), 25 lutego 2000 r. (Rzeszów! 

Iwona Witold Gombrowicz 

księżniczka Burgunda 

Obsada: 
Irena CHUDZIKÓWNA, Anna DEMCZUK, Małgorzata MACHOWSKA 
Katarzyna SŁOMSKA, Beata ZAREMBIANKA, Robert CHODUR, Hilary 
KLUCZKOWSKI, Jerzy KULICKI, Wojciech KWIATKOWSKI, Mariusz 
LUSZOWSKI, Kazimierz MOTYLEWSKI, Grzegorz PAWŁOWSKI 

Przemysław TEJKOWSKI 

„Podziwiam rzeszowskich aktorów umiejętnie prowadzonych 
przez Jacka Bunscha, że potrafili wykrzesać z dramatu 
Gombrowicza znacznie więcej a niżeli on zawiera. Stworzyli przed
stawienie poruszające wzruszające. Od samego początku do 
samego końca I„.)" 

Premiera: 23 w11eśnia 2000 r. 

/Janusz Koryl, Wiadomości Podkarpackie/ 

BANK BPH A 
Producent spektaklu ""''·""""""'"''"'" 17 



Cezary Domagała, Tomasz Bajerski 

PINOKIO 
przekład: Zofia Jachimecka 

Historię drewnianego pajaca, który pragnie stać się prawdziwym chłopcem pa
miętają z dzieciństwa chyba wszyscy. Pinokio, czyli muzyczna opowieść o dob
rym wychowaniu to opowieść mówiąca o potrzebie miłości i przyjaźni, i o tym, 
że pieniądze nie są najważniejsze w życiu. Roztańczony i rozśpiewany spektakl, 
pełen piosenek, wielobarwnych strojów i magicznych sztuczek, potrafi przez 
bite dwie godziny trzymać w napięciu nie tylko dzieci, ale i „. widzów zupełnie 
dorosłych. /ak/ 

Producent ~ 
spektaklu: L"lf,gQynkg) 

PremiOlll: 24 kwietnia 1999 r. (Rzeszówl, 28 kwietnia 1999 r. (Krosnol 
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w przygotowaniu 

Moliere 

TARTUFFE 

Oosad~: 
1 Parne Je Anna K:ujałowicz 

El ira Małgorzabl Machowska 
Katarzyna Słomska 
Beata Zarem~ianka 
Sebastian Badurek 
Mariusz Luszowski 
Grzegorz Pawłowski 
Przemysław Tejkowski 
Paweł WiśniewSki 
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Wiesław Myśliwski 

KAMIEŃ 
NA KAMIENIU 
Monodram w wykonaniu 
JERZEGO 
KULICKIEGO 
Adaptacja: Zbigniew Rybka 

Reżyseria: HENRYK ROZEN 
Scenografia: Krzysztof Motyka 
Opracowanie muzyczne: 
Małgorzata Mataszko 

„Zaletą spektaklu jest wielowymiaro
wość, która sprawia, że widz sam 
może doszukiwać' się znaczeń. Szeks
pirowski dramat nieuchronności prze
znaczenia reżyser Henryk Rozen łączy 
kunsztownie z groteską rodem z Bec
ketta. Zarazem daje do zrozumienia, 
że bohater jest („ .) człowiekiem, któ
ry umie smakować życie i nim się cie
szyć. („.)Aktor mistrzowsko rozgrani
cza groteskowość i zarazem głęboki 
dramat bohatera z jego losowymi 
uwikłaniami i współzależnościami. 
Bez patosu i taniej komediowości gra 
historię człowieka, który może został 
przez los oszukany, a może nie zrozu
miał swego losu i dlatego próbuje 
przez całe życie z nim walczyć." 

I Andrzej Piątek, Nowiny/ 

Ingmar Villqist 

Noc Helvera 
& Oskar i Ruth 
Reżyseria: WOJCIECH ZEIDLER 
Scenografia: KATARZYNA TERECHOWICZ 
Opracowanie dźwięku: 
Maria Olszewska 
Obsada: 
Barbara Napieraj, Robert Chodur 
Mariola tabno-Flaumenhaft 

„Noc Helvera to tragikomedia o mat
ce i przybranym synu. Syn jest niedo
rozwinięty i fakt ten staje się przyczy
ną końcowego nieszczęścia . („. ) 
Znakomite aktorstwo Roberta Chodu
ra (Helvera) i Barbary Napieraj (Mat
ki) pozwala wczuć się w zaistniałą sy
tuację wyjątkowo mocno.(„) 
Oskar i Ruth jest komedią dość zwa
riowaną. Tytułowi bohaterowie, 
Oskar i Ruth, są małżeństwem, które 
przeżywa trudne chwile. Dochodzi do 
kłótni, do zabawnych dyskusji, do sy
tuacji pełnych gagów i dynamicznych 
spiętrzeń inscenizacyjnych ( ... ) Oska
ra zagrał Robert Chodur, w Ruth wcie
liła się Mariola Łabno-Flaumenhaft. 
Oboje dali popis ( ! ) aktorskiego 
kunsztu." 
I Janusz Kory!, Wiadomości Podkarpackie/ 

Premiera: 9 grudnia 2000 r. 
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Ceny biletów: normalne - 15 zł, ulgowe - 10 zł 
monodramy: normalne - 10 zł , ulgowe - 8 zł 

8 

Do zakupów biletów ulgowych uprawniona jest młodzież ucząca się, emeryci, 
renciści i pracownicy kultury. 

Bonifikaty: 10% zniżki przy zakupie 50 biletów 
15% zniżki przy zakupie wszystkich miejsc na widowni 

Sprzedaż i rezenvację biletów prowadzą: 
Biuro Obsługi Widzów oraz Kasa Teatru: 
poniedziałek: 800 

- 1600
, wtorek - piątek: 800 

- 1800
; sobota, niedziela: 1600 

- 1800 

teł./fax 017 853 22 52, centrala: 017 853 20 01wew.341 

Zapraszamy do kawiarni teatralnej MUZA, która jest czynna codziennie od 1100 do 2400 

Repertuar Teatru znaleźć można również w internecie: Wol ęę. ~ .11L.'1!'~ió\p~ 
Rzes2owsk1e Co, Gdzie, Kiedy 



wokół sceny 

PIENIĄDZE NA SCENIE 
Za kulisami finansowymi teatrów Małopolski i Podkarpacia 

NAZWA DOTACJA LICZBA ŚR. ZAROBKI LICZBA 
TEATRU W MLN ZŁ ETATÓW W 2000 R. WIDZÓW 

Stary Teatr Kraków 13,876 199 2577 zł 87 649 

Teatr im. J. Słowackiego 
Kraków 4,420 161 1659,70 zł 74 683 

Teatr Groteska Kraków 2.725 69 1788 zł 89 277 

Teatr Bagatela Kraków 3,160 94 1788 zł 76 ooo 
Teatr Ludowy Kraków 3,305 115 1850 zł 59 ooo 
Scena STU Kraków 0,700 15 (x) 1000 zł 19 500 

Opera i Operetka Kraków 7 317,5 310 1377 zł 46 536 

Teatr im. 
L. Solskiego Tarnów ??? 63 1665 zł 34 917 (xx) 

Teatr im. Stanisława 
I. Witkiewiaa Zakopane 0,650 32 1625 zł 18 322 

Teatr im. W. Siemaszkowej 
Rzeszów 2,303 83 1803,29 zł 52 199 

Teatr Polski 
Bielsko-Biała 2,3 70,7/1 o 1926 zł 50 143 

Teatr Lalek Banialuka 
Bielsko-Biała 1,5 45 1600 zł 37 841 

Teatr Rabcio Rabka 0,07 15,1/2 1523,44 zł 65 473 

Teatr Maska Rzeszów 1,229 47 1809 zł 60 752 

(x) w tym nie ma żadnego artystyanego 
(xx) plus poza siedzibą 11 199 

/Przedruk z „Dziennika Polskiego" 20001 nr 36/ 

CZEK.AM NPr MA IL-A 

ob TE Ś er O l.Jt-]·-· -=r-

1 ~? 
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wokół sceny 
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RYWALIZACJA I SWIETNA ZABAWA 
6 kwietnia grupy teatralne z Podkarpacia walczyły już po raz dziesiąty w finale Szkol

nych Teatrów Obcojęzycznych . Imprezę uroczyście otworzył prezydent miasta, An
drzej Szlachta. Młodych artystów na scenie Teatru im. W. Siemaszkowej powitał rów
nież dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego, Andrzej Szypuła oraz dy
rektor Teatru, Zbigniew Rybka. Podczas konkursowych zmagań emocji było sporo. Tre
ma artystów, choć bohatersko przez nich opanowywana, dała się wyczuć w drżą
cych z lekka głosach. Widzowie, którzy zasiedli tłumnie na widowni, bawili się przed
nio, oglądając na scenie kolegów-aktorów, władających odważnie (i z dużym powodze
niem) językami obcymi. W konkursowe szranki stanęło 12 zespołów, wybranych w dro
dze eliminacji. Prezentowano bardzo zróżnicowany repertuar: od adaptacji prozy Edga
ra Alana Poe, poprzez różne wersje Kopciuszka, po Sen nocy letniej Shakespeare'a 

Na zdjęciu: uczennice Zespolu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie w spektaklu Hanseł und Gretel. 

i Sekretny dziennik Adriana Mole'a lat 73 i 3/4. Właśnie ten ostatni spektakl w wyko
naniu Grupy Teatralnej z I i li LO w Sanoku zdobył uznanie jurorów i wyróżniony zo
stał pierwszą nagrodą jubileuszowego festiwalu. li miejsce wywalczył ze
spół z I LO w Białymstoku, tuż za nimi uplasowali się mielczanie z li LO, a na IV miej
scu festiwalową rywalizację zakończyła Grupa Teatralna z ZSO w Bieczu. Jurorzy do
strzegli i docenili również indywidualne kreacje aktorskie. Wśród nagrodzo
nych osób znaleźli się: Jolanta Gołąb, Kamila Ławniczuk, Marcelina Kagan, Justy
na Krawiecka, Monika Magda i Marcin Drąg. Nagrody choć miłe i wartościo
we (sprzęt RTV) nie są jednak w festiwalowych zmaganiach najważniejsze i najcenniej
sze. Sens festiwalu sprowadza się do tego, by bawić się teatrem, a równocześnie zain
spirować mfodych zdolnych ludzi do nauki języków obcych - twierdzi pomysłodawca fe
stiwalu i jeden z głównych organizatorów imprezy, Zbigniew Rybka. Jest w tym sporo ra
cji. W zgodnej opinii widzów i samych artystów konkurs to nie tylko nauka, emocje i ry
walizacja, ale również świet.na zabawa i przygoda. Słysząc takie słowa z ust młodych lu
dzi, festiwal uznać należy nie tylko za imprezę udaną, ale i bardzo potrzebną. /ak/ 
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Z pamiętnika Felicjana Dulskiego 
Nie mogę się sam sobie nadziwić, im starszy jestem tym głupszy. Idę sobie na po

ranną kawę do Noworola, rozglądam się po Krakowie, który z wiosną coraz piękniej
szy, jak gdyby nigdy nic odkłaniam się profesorowi N, dzielnie zmierzającemu na Uni
wersytet, a w głowie, na której wczoraj wyrósł mi pokaźnych rozmiarów guz, koła
czą mi coraz straszniejsze myśli. Bo tak mówiąc prawdę, wyobrażałem sobie, że gdy si
wizna przyprószy mi skroń, stanę się wreszcie rozsądnym człowiekiem, odpowiedzial
nym ojcem rodziny, który wie co robi. A właśnie stało się odwrotnie: Dul
ska chce mnie zabić, Mela z Hesią siedzą pod piecem i chichoczą bez chwili 
przerwy, a Zbyszek z wymowną miną wręczył mi „Playboya", żebym sobie pooglą
dał w samotności i przestał wreszcie kompromitować ród Dulskich, od czego on w koń
cu powinien być specjalistą, a teraz przy mnie wychodzi na świętoszka . 

Wszystko przez to, że nie umiem siadać w teatrze. Poważnie, wchodzę i dostaję ja
kiegoś zaćmienia. Zamiast - jak na starego bywalca przystało - wybierać miejsca stra
tegiczne, tuż koło drzwi, przeciskam się przez rzędy, ciągnąc za sobą Dulską, któ
ra za każdym razem drze sobie pończochy, zahaczając je o cudze torebki. Tym razem by
ło jeszcze gorzej. Na widowni Sceny pod Ratuszem Teatru Ludowego dostrzegłem mo
jego - jak mi się wydawało - znającego teatr i życie przyjaciela, który zadowolony wy
machiwał do mnie z bocznych miejsc. Porwałem Dulską, Hesię i Melę i usia
dłem przy nim, chcąc wymienić kilka poważnych uwag, wprawiając się tym w odpo
wiedni nastrój, bo za chwilę miał się rozpocząć spektakl zatytułowany „Kafka". To je
den z moich ulubionych pisarzy, choć o co jak o co, ale o pogodę ducha nie moż
na go posądzać. 

Mój znający życie i teatr przyjaciel wcale jednak nie wyglądał na człowieka, któ
ry ma zaraz zmierzyć się z poważną, przepełnioną pesymizmem sztuką. Nie, absolut
nie, siedział i śmiał się do rozpuchu, głośniej jeszcze niż pani Zosia - bufetowa z Nowo
rola, która codziennie podaje mi kawę. Otóż tak serdecznie rozbawiła go ulotka, któ
rą dostał przekraczając wrota teatru . Stało w niej czarno na białym, że zaraz zobaczy
my sztukę niejakiego Franzobla, który postanowił podejść do autora genialnego „Proce
su" i „Zamku" ni mniej ni więcej, ale na wesoło. 

Już to powinno wyostrzyć moją czujność . Należało już wtedy wziąć Dulską, przesa
dzić ją bliżej drzwi, a ja głupi, tylko pokiwałem głową, zastanawiając się, jak wytłuma
czyć Meli i Hesi, że Kafka to taki znowu w życiu wesoły nie był. ku czemu zresz
tą miał mnóstwo powodów. Tak się zadumałem, że nie doczytałem ulotki do koń
ca, co miało szansę rozjaśnić mi choć trochę umysł. Było tam bowiem napisane, iż au
tor owego dzieła należy do kategorii „nowych brutalistów" - przedziwnej sekty teatral
nych twórców, których wrażliwość sprowadza się do publicznego wypróżniania, wszel
kich możliwych patologii oraz obowiązkowych związków kazirodczych, najlepiej gejow
skich i lesbijskich, przeważnie konsumowanych bezpośrednio na sce
nie. Co to ma wspólnego z Kafką? Otóż tego nie wie nikt i do końca się nie dowie. 

Naprawdę głupi jestem, bo zamiast wyjść już po pierwszej scenie, w której poja
wia się nie przebierający w słowach starzec, opowiadający, co robiłby z młody
mi dziewczynkami, miałbym szansę zachować przed rodziną twarz. Ale ja oczywi
ście usiadłem tak, że słowo „wyjściówka" nie wchodziło nawet w rachubę. Reżyser te
go dzieła postanowił zacząć od trzęsienia ziemi, czyli pedofilii, by dalej napięcie ro
sło. No i rosło. Dzięki temu dowiedzieliśmy się z Dulską, że w rodzinie żydowskiej upra-

od Bywających przyjaciół 

wia się seks w dość oryginalny sposób, bo trzymając kobietę na smyczy, by finiszo
wać już bardziej po bozemu na stole. Dziewczynki zamiast rozpatrywać l!gzystencjal
ne problemy Kafki, miały szansę przekonać się, do czego służy śrubokręt i jak najwy
godniej kochać się dwóm kobietom oraz manekinowi, który zjawia się w tym dziele ni
czym deus ex machina. 

Jedno jest pewne, Franzobl czytał Czechowa. Bowiem już na samym początku te
go dzieła pojawiło się na scenie jakieś ohydne pudło, które - jak zapewniał mój przyja
ciel znający życie i teatr - w końcu powinno wystrzelić. I rzeczywiście tak się sta
ło, gdyż aktor grający Kafkę w finale, chyba ze wstydu, schował się w nim. Ja się nie mi 
alem gdzie schować, gdy Dulska opuszczała widownię. Najpierw pobiła mnie parasol
ką, rzucając się też na mojego Bogu ducha winnego przyjaciela, który nie chciał jej wsk 
azać wejścia do garderób, gdzie mogłaby znaleźć twórców tego dzieła . Największe

go pecha miała pani, która zaproponowała Dulskiej kupno „Kafki" wydanego w serii dra
mat współczesny przez„ Pracownię Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Tak sobie o tym wszystkim myślę, zmierzając do Noworola, gdzie może trochę wyli
żę rany, dzięki pani Zosi, która jak zwykle przyłoży mi do głowy zimny okład. Ale dla bez
pieczeństwa nie siądę tym razem przy moim ulubionym stoliku. Poproszę, żeby zatrzy
mywano mi od dzisiaj miejsce przy drzwiach, bo a nuż pani Zosi przyjdzie do gło

wy coś zagrać, a ja nie będę miął jak wyjść z Noworola. Choć nie, pani Zosia jest oso
bą rozsądną i bardzo nienowoczesną, bowiem wie - w przeciwieństwie do „no
wych brutalistów" - że gdy się parzy kawę, to się do niej nie pluje. A może się mylę? 

Fragmenty pamiętnika odnalazła Magda HUZARSKA 

Wszysddm Mamom z okazji 

ldiłwięta 

łyt'zymy 

dużo r.drowia, pogody i radośd 
a pnede wszystkim 

olimpijskiego spokoju 

i aołelakfeJ cierpliwości. 

Kocbamf Was bardzo! 

Redakcja „Bywalca" 

r "\ 
•• Galeria •• 

„u? ~@du?~zu," 
Hanna 

Kula-Jurczyńska 

OFERUJE: 
•malarstwo 
• grafikę 
• rzeźbę 
• kowalstwo artystyczne 
• szkło, ceramikę 
• art. dekoracyjne 

Czynna od Ul"' do 18"° 

ul. 3 Maja 14A 
35-959 Rzeszów •• tel. 0606 916 116 •• 

~ ~ 
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Ciąg dalszy konkursu 
pod hasłem WHO IS WHO ... ? 
Dzisiaj prezentujemy aktualne zdjęcia maluchów z kwietniowego nu
meru. Nie zmieniliśmy się chyba bardzo, więc zadanie konkursowe 
nie będzie trudne. Chodzi o zidentyfikowanie, kto jest kim i przypo
rządkowanie nazwisk do obydwu zdjęć: tego z dzieciństwa i obecnego. 
Osoba, która jako pierwsza przyniesie do Teatru kupon z preynaj
mniej 4 nazwiskami dobranymi poprawnie do zdjęć, otrzyma bezpłat
nie dwuosobowe zaproszenie na premierę Małego Księcia. Zatem do 
dzieła! 

Do zdjęć pozowali: 
Alicja Godek, Izabela Jezowit 
Monika Kozień, Anna Kulpa 
Malgorzata Machowska 

Imię i nazwisko = zdjęcie 
z dziecmstwe 

Katarzyna Słomska, Malgorzata Zabratyńska r---------+------+----ł 
Beata Zarembianka, Emil Jurkiewicz 
Marcin Kalita, Jerzy Lubas 
Roman Pańczyszyn, Grzegorz Pawłowski 
Zbigniew Rybka 
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'Ut17 WYZSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA 
T !)~ Rzeszów - Mickiewicza 1 (Rynek) 

utworzona w 1996 pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

We współpacy z Instytutem Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 

oferuje nowy kierunek studiów 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
Specjalności: public relations, publicystyka gospodarcza, multimedia. 
Studia w systemie dziennym i wieczorowym 
Dla absolwentów 2-letnie studia magisterskie oferuje Uniwersytet Jagieloński 

Zarządzanie i marketing 
Specjalności: handel i marketing międzynarodowy, informatyka w biznesie, ekonomi
ka i zarządzanie firmą, zarządzanie informacją i mediami, zarządzanie finansami i 
rachunkowość. 

Studia w systemie dziennym i zaocznym 
Dla absolwentów 2-letnie studia magisterskie oferujeą m. in. SGH Warszawa. AE Kraków (zamiejs
cowy tok studiów w siedzibie WSZ w Rzeszowie, UMCS i inne uczelnie ekonomiczne 
lnfonnacia i zapisy 
Codziennie od 11.00 do 17.00 studia podyplomowe Handel Zagraniczny 
Wyższa Szkoła Zarządzania We współpracy z Katedrą Handlu Zagranicznego Akademii 
tel. (0-17) 85 26 153 Ekonomicznej w Krakowie. 
fax. (0-17) 85 26 154 Dla abselwentów studiów licencjackich oraz studentów 
www.wszrze.edu.pl ostatniego roku studiów magisterskich. 
dziekanat@wszrze.edu.pl 

1 
lnfonnacje i zapisy: WSZ Rzeszów, tel. 85 26 155 

SPÓŁKA Z O.O 

-STATYWY 
DO OŚWIETLEŃ 

-SCENY 
SKŁADANE 

- ZADASZENIA 
ESTRADY 

- PODESTY 

-WIDOWNIE 
TELESKOPOWE 

-UCHWYTY DO 
REFLEKTORÓW 

WAMATsP.zo.o. 
39-300 MIELEC 

PODLESZANY 186 
TEL./O 17 I 5854151, 5853353 

FAX /017 I 5812553 
www.wamat.com.pl 

e-mall:wamat@wamat.com.pl 

widownia teleskopowo 

, 
Z okazji Swięta Pracy 

/dla pracoholików/ 
Bóg dał nam Paryż, Wenecję i zegary art 
deco. Dał nam poziomki, zamglone świty 
za oknem kawiarni, dał nam Tomasza 
Manna oraz Prousta, a także 
wrzosowiska Irlandii. Wymyślił bilard i 

nastolatki, i tysiąc innych rzeczy takich jak: wodospady, 
fajki, wiersze Rilkego, ulice wysadzane plantami, pióra 
Mont Blanc, przewodnik po Grenadzie oraz cognac, gin i 
whisky, tequille i bordeaux„. 
Dał nam amerykańskie samochody z lat czterdziestych, 
spojrzenia przebudzonych dzieci, entuzjazm psich ogonów 
witających nas za każdym razem tak samo wiernie, pokazał 
nam Wielki Kanion i wschody słońca, nauczył wąchać 
kwiaty i kobiety - a to wszystko nie po to przecież„. 

. . . -

Dlaczego właśnie EKOKONTO? 

EKOKONTO 
to nowy rachunek , 

oszczędnościowo-rozliczeniowy w BOS SA 

zapewniamy: prowadzenie rachunku dla osób 
niepełnoletnich oraz nie posiadających stałych 
wpływów, miesięczną kapitalizację odsetek, 
usługi telefoniczne na hasło, uzyskanie kredytu, 
karty płatnicze POLCARD, 
Eurocard/MasterCard Standart, 
Maestro Standart 

Rzeszów, ul. Moniuszki 8, tel. 86-25-744 w. 41-43 
Leżajsk, Plac Targowy 2, tel. 242-06-05 
Tarnobrzeg, ul. Sandomierska 5a, tel. 823-63-66 

Internet: www.bosbank.pt.~ e-mail: rzeszow@' boshank.pt . . --~- . 

„. żebym siedział w pracy p9 12 godzin jak jakiś osioł, za 
przeproszeniem. 
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EKSPORT IMPORT 
PROFESJONALNIE 

PER/BA 
Agencja Celna w Rzeszowie 

tełJfax (017) 852-60-19, 8622022 
7.00 - 20.00 

@[F[§[JB(WclJ[§~:: 
• pieczątki, 
• fotografię reklamową, 
• opracowania graficzne, 
• skład i wykonanie: 

kalendarzy, folderów, ulotek 
reklamowych, broszur, 
wizytówek, listowników itp. 

mszów 
ul. Pulaslciego 3, lp, tel. 853 36 33 

ul. Dojazd Staroniwa 2, tel. 852 07 36 

ZAKŁAD 
FOTOGRAFICZNY 

Franciszek 
Kasowski 

35-030 Rzeszów, 
ul. Kościuszki 11 
te l. 85-335 -81 

TV' ( S.C. PRODUCEHT TV 

Rzeszów ul. Mikołajczyka 9a 
tel./fax 86 30 327, 863 55 55 

1807 
t.P·J.fl E Cz ć' ł" 

• Reklamy telewizyjne /już od 8 zł netto/ ' • Filmy promocyjne 
• Reportaże i relacje 
• Teledyski 

Nie ma pełnego 
obrazu bez bliskich szczegółów 
My jesteśmy najbliżej 

Ja1111si~c 
NIERUCHOMOŚCI 
35-030 Rzeszów, ul . Kościuszki 7 

tel/fax.(017) 862 16 19, 

e-mail: janosik@un.pl 
POSZUKUJEMY DOMÓW, 
LOKALI DO SPRZEDANIA Ili 

. 

1' ~..l... 
OMA NT'< et: 

ŁAŃCUT - PARK ZAMKOWY 
RESTAURACJA 

SALA KONFERENCYJNA 

rel ./fax (0-17) 225-20-54 

TV-VIDEO-FILM 
JERZY LUBAS 

video reportaże 
filmy 

promocyjno-reklamowe 
transkodowanie systemów 

PAL-SECAM-NTSC 

35-3 12 Rzeszów, ul.Pelczara 5/169 
tel. 017 865-75-46 

ARTYKUŁY OŚWIETLENIA SCENICZNEGO I ESTRADOWEGO 
Firma Handlowo-Usługowa 

Oferujemy 
kompleksowe 
wyposażenie 

dla teatrów, 
domów kultury i dyskotek 

, 
MODUŁ 

SO mm x SO mm 
cena 40 zł netto 

, SKLEP 
Kraków, pl. Sw. Ducha 4 

tel. rn-121 422-45-75, 422-43-64 w. 74 
tel. 0-602 354-457 

od 1200-1600
• 

z wyjątkiem poniedziałków 

TO 
MIEJSCE 
(UKA NA lWOJĄ Rf KlAM~ 
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pora na Redaktora 

Mówią o mnie pomylona 
Rozmowa z AGNIESZKĄ WARCHULSKĄ 
Urodziła się 15 maja 1972 roku w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Zodiakalny Byk. Pięć lat te
mu ukończyła warszawską PWST. Obecnie 
jest aktorką Teatru Ateneum w Warszawie. 
Na ekranie zadebiutowała w .CwaleM 
w 1995 roku. Największą popularność zdo
była jako siostra Kasia w serialu .Na dobre 
i na zleM oraz jako Teresa w .MiasteczkuM. 
W tej ostatniej roli można zobaczyć aktorkę 
co tydzień na antenie TVN. 

- Czym jest dla Pani aktorstwo? 
- Ogromną przyjemnością, a nawet 

pasją i oczywiście źródłem zarabiania 
pieniędzy. Chciałabym, żeby zawsze 
sprawiało mi ono taką samą frajdę jak 
w tej chwili. Pewnie, że jeśli przyjdzie 
taki moment, kiedy aktorstwo nie bę
dzie mi dawać satysfakcji, to po prostu 
zajmę się czymś zupełnie innym. Ale 
z pewnością również czymś w nienor
mowanym czasie pracy. Nie mogłabym 
żyć od 7 rano do 15 po południu. Wra
cać do domu, robić obiad, siadać przed 
telewizorem, kłaść się spać. I tak każ
dego dnia. To nie dla mnie. Przede 
wszystkim dlatego, że nie mam cierpli
wości i, jak mawia większość osób 
z mojego bliskiego otoczenia z rodzica
mi na czele, jestem pomylona. 

- W takim razie co musi Pani zapewnić 
aktorstwo, żeby zechciała Pani przy nim 
zostać jak najdłużej? 

- Przede wszystkim częste szanse bra
nia udziału w tworzeniu czegoś piękne
go. Chc;iałabym nadal pracować ze 
wspaniałymi ludźmi. Mam tutaj na my
śli reżyserów, scenarzystów, aktorów. 
Chociaż raz w życiu chciałabym zagrać 
taką rolę jaką Bjćirk stworzyła w filmie 
„Tańcząc w ciemnościach". Ten obraz 
wpłynął na mnie do tego stopnia, że 
w pewnym momencie zatraciłam poczu
cie, iż oglądam jakąś fikcję. Z kina wy
szłam cała rozdygotana i długo nie mo
głam się uspokoić. To było niesamowite 

przeżycie. Bardzo bym chciała też ko
goś poruszyć do tego stopnia. Ważna 
jest też dla mnie niezależność czyli wol
ność. Ja wręcz uwielbiam być wolna. 

- Największą popularność przyniósł 
Pani udział w serialach telewizyjnych. 
Męczy to Panią? 

- Nie jest aż tak źle, żebym nie mogła 
spokojnie wyjść na ulicę czy do sklepu. 
Często musiałabym przez dłuższy czas 
się komuś narzucać, żeby zorientował 
się, kim jestem. Popularność ma też 
swoje cienie. Ludzie znając cię z ekra
nu czy sceny, na ulicy zaczynają trakto
wać cię jak kumpla. A nie z każdym ma 
się ochotę zawierać bliższą znajomość. 
Na szczęście w moim przypadku, jak na 
razie są to na ogól miłe reakcje. 

- Pomówmy jeszcze o serialach. Młodzi 
aktorzy boją się tego typu produkcji, bo 
one szufladkują. Pani nie miała podob
nych obaw? 

- Skąd. Kiedy zaczęłam grać w „Mia
steczku", na ekrany wchodził film 
„Pierwszy milion", w którym zagrałam 
jedną z głównych ról. Byłam też po pre
mierze „Długu". Poza tym gram w 
teatrze, gdzie jestem obsadzana w ro
lach zupełnie odmiennych. Nie boję się 
zaszufladkowania z tego względu , że 
moja rola w serialu „Miasteczko" nie 
jest aż tak bardzo charakterystyczna. 
Wątek mojej bohaterki jest przemiesza
ny przecież z wieloma innymi. A lubię 
tę robotę ze względu na świetny scena
riusz Manueli Gretkowskiej, znakomi
tą reżyserię Maćka Wojtyszki i grę 
u boku wybitnych artystów. 

- Pnezjakiś czas, równolegle mogliśmy 
Panią oglądać także w innym serialu. Czy 
z „Na dobre i na złe" zniknęła Pani„. na 
dobre? 

- Tak. Po pierwsze wydało mi się ma
ło sensownym, żeby pojawiać się 
w dwóch tak popularnych przedsię
wzięciach jednocześnie. A po drugie 

moja postać zaczęła mi się najzwyczaj
niej nudzić, bo przestała się rozwijać . 
Na początku ta rola mnie wręcz fascy
nowała, bo była jedną z niewielu nega
tywnych. Myślałam , że można z niej 
zrobić coś nietuzinkowego, pobawić się 
nią. Kiedy zorientowałam się, że sceny 
zaczynają się powielać, a zmieniają się 
tylko nazwiska lekarzy, z którymi mam 
flirtować, postanowiłam odejść. 

- Pani utożsamia się ze swoimi boha
terkami? 

- Przed kamerą czy na scenie jak 
najbardziej. W życiu zdecydowanie 
nie gram. 

pora na Redaktora 
- Czyli jaka jest w takim razie Agniesz

ka Warchulska prywatnie? 
- Już 29 lat próbuję sobie odpowie

dzieć na to pytanie i jak do tej pory mi 
się to nie udało (śmiech) . Staram się nie 
kłamać, nie zdradzać, nie oczerniać . Ce
nię ludzi, którzy też się tym kierują. Cią
gle szukam w swoim życiu czegoś nie
zwykłego. Przykładowo w zeszłym roku 
zaczęłam nurkować. Uwielbiam podró
że, szczególnie w jakieś egzotyczne kra
je. Czasem udaje mi się wygospodaro
wać czas na jakiś wypad stopem ppd na
miot ze znajomymi czy swoim facetem. 
Natomiast z drugiej strony marzy mi się 
normalny dom z podlewaniem kwiat
ków i wychowywaniem dzieci. 

- Jest coś takiego co chciałaby Pani 
w sobie zmienić? 

- Przede wszystkim wygląd . Chciała
bym być fil igranową brunetką o kocich 
oczach. A poważnie, to jest cała masa 
takich rzeczy. Chciałabym być bardziej 
konsekwentna w swoich postanowie
niach. Zdarza mi się coś zacząć i nie 
skończyć. Od ponad pól roku noszę się 
z zamiarem zdania egzaminu na prawo 
jazdy, choć przeszłam kurs i umiem jeź
dzić. Ale nie znaczy to wcale, że prowa
dzę samochód bez prawa jazdy 
(śmiech). Marzę też o większej syste
matyczności w dbaniu o formę i kondy
cję fizyczną, która jest tak ważna w tym 
zawodzie. Za to bardzo cenię zachod
nich aktorów. Więcej nie zdradzę, bo 
dopiero wtedy zaczęto by mi się szcze
gółowo przypatrywać. 

Rozmawiał: Marcin Kalita 

Restauracja Galicja 
Najlepsze tradycyjne polskie potrawy 

Organizujemy bankiety i przyjęcia 

Zapraszamy od 12.00-24.00 
35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 44, tel./fax (0-17) 854-96-84 
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Petr o Sypniak 
24 marca podczas Nocy Artystów odbył się wernisaż wystawy malarstwa 

ukraińskiego artysty Petro Sypniaka. Wystawę uroczyście otworzyli hono
rowi goście Nocy Artystów: Konsul RP we Lwowie Krzysztof Sawicki oraz 
Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Zinovi Kuravskyj. 

Petro Sypnfak jest absolwentem Wydziału Rzeźby Lwowskiego Instytu
tu Sztuki. Od prawie 20 lat należy do ukraińskiego Związku Artystów Ma
larzy. Od dziesięciu lat prezentuje swoje prace nie tylko na Ukrainie, ale 
i za granicą. Jego obrazy wystawiano m.in.: w Niemczech, we Włoszech, 
w Czechach, Polsce, Bułgarii i Belgii. 

Wystawa malarstwa Petro Sypniaka gościła w Teatrze im. W. Siemaszko
wej w marcu i kwietniu b.r. 

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA 

_.P~DlP'Jiir.1e:r„ „ 
Adam, Jan Gudyka 

Z:akład szklarski 

wystawy w teatrze 

W maju w Foyer Teatru prezen
towana będzie twórczość plastycz
na dzieci. Na wystawie pokazane 
zostaną prace nadesłane na wielki 
międzynarodowy konkurs plastycz
ny Duch wiosny oraz na konkurs 
Maty Książę - czy istnieją granice 
fantazji i marzeń?, zorganizowany 
przez Teatr im. W. Siemaszkowej. 

Barwne i ciekawe prace opowia
dają o dziecięcym sposobie odbie
rania świata, o fantazji i marze
niach. Wystawa będzie więc świet
nym uzupełnieniem premiery Ma
łego Księcia. 
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13 marca 1997 r. w czasie obchodów 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy twórczej 
Józefa Szajny w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie otwarto Szajna Ga
lerię. Jest to jedyna w Polsce i na świecie stała ekspozycja prac profesora Józefa 
Szajny, jednego z najważniejszych artystów XX wieku. Wszystkie dzieła, które moż
na oglądać w Galerii są darem Profesora dla Rzeszowa - miasta, w którym się uro
dził. 

W Galerii prezentowane są 54 prace: monumentalne obrazy, rysunki, collages, kom
pozycje przestrzenne oraz elementy scenografii do najwybitniejszych spektakli te
atralnych Szajny. Od momentu powstania Galeria jest miejscem spotkań artystów 
różnych sztuk: plastyków, pisarzy, muzyków, ludzi teatru. 

Przestronne pomieszczenie Galerii wypełnione pracami jednego z najważniejszych 
twórców teatralnych XX wieku posiada niepowtarzalny nastrój i klimat. Jest to ide
alne miejsce do przeprowadzania lekcji o sztuce i zajęć plastycznych. 
Galeria to jednorodne pomieszczenie o powierzchni okolo 150 m2 z wyeksponowaną 
więźbą dachową. W dachu znajdują się okna połaciowe, które można - w razie po
trzeby - przyciemniać Pomieszczenie wyposażone jest w nowoczesny sprzęt oświe
tleniowy, nagłaśniający oraz ekran służący do wyświetlania filmów, przeźroczy czy fo
lii. Teatr zapewnia także obsługę techniczną spotkań (szatnię, dozór). 
Zapraszamy Państwa do organizacji w Galerii imprez promocyjnych, odczytów, kon
ferencji prasowych, sesji, sympozjów. Dopuszczalna ilość miejsc siedzących - 120. 
Zwiedzanie Szajna Galerii możliwe jest indywidualnie i grupowo w dowolnym termi
nie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. 
Teatr prowadzi również zajęcia z zakresu edukacji teatralnej. Prelekcje na temat histo
rii teatru, środków teatralnego wyrazu mogą być ilustrowane fragmentami spektakli 
najwybitniejszych twórców współczesnego teatru polskiego (Szajna, Kantor, Grotow
ski, Swinarski, Wajda). 
Galerią opiekuje się i zajęcia prowadzi: Anna Kułpa, teł. (017) 853 20 01 wew. 311 
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T~ TELEFONICZNA 
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English 

O HANDLU I USŁUGACH 
School 
Szkofa}ęzyków Obcych 

fB 94.34 i"1 angielski :J niemiecki J francuski 

35-116 Rzeszów INFORMACJA MEDYCZNA 

~ 94-39 
Wydruki teleadresowe firm 
Baza danych na CD-ROM-ie 

ul. Lisa Kuli 13 
tel./fax (0-17) 853-35-95 

tel. 853-91-08 
www.aes.intertele.pl 

e-mail: aes@intertele.pl 

Ci?limliS(R) 
~~0=====1·~ 

~ ·-·=--• 
autoryzowane przez Microsoft 

MiclOsott 
CERTIFIED 

ul. KRAKOWSKA 150 

telJfax (0-17) 852-06-68, 862-66-91 
&-mall: reconal@kraknet.pl 

www. reconal.com.pl 

* KONSTRUKCJE ALUMINIOWE 
*AUTOMATYKA DRZWIOWA BESAM 
* OKŁADZINY ALUCOBOND 
* OKNA I DRZWI, SZYBY ZESPOLONE 

„ .•.. 

<p 

ZAPRASZAMY 
codziennie 

od 6 ranodo 2 w nocy 
Restauracje McDonald's 

w llZeszowie 
AI. Powstańców Warszawy 20 
tel. 0602 61 75 33, 852 88 52 

ul. Bernardyńska 2 

Casinos Poland 

Casinos Poland zaprasza do swojego baru i kantoru 
w Hotelu „Rzeszów'', Al. Cieplińskiego 2 w Rzeszowie. 

Nasz bar i kantor są czynne codziennie 
w godz. 18. OO - 04. OO. 

Wstęp dla osób pełnoletnich po okazaniu dowodu 
osobistego lub paszportu. Strój wizytowy mile widziany. 
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Redakcja zaprasza do wspólpracy osoby obdarzone talentem 
plastycznym, oraz wszystkich, którzy lubią Bywać i pisać . 

Gazeta Bywalec wydawana jest nakładem 
Teatru im. Wandy Siemaszkowej 
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STALI SPONSORZY TEATReetytut Teatralny 
---------------·1.IU.biotów PolaldegoJMrodka m A Elektrom~.!!!!ł 

1bctszOw 35-959 Rzeszów, ul. Słowackiego 20, tel. 8539851, fax. 8536760 

n - .... NTB 
/:::olacje Budmt·/arff! 

Rzeszowski Zakład Energetyczny SA 
ul. 8 marca 6 35-959 Rzeszów 
tel. 853 90 OO 

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

Firma NTB Sp. z o. o. 
36 - 020 Głogów Młp„ ul. Piaski 41 , 
tel. (017) 85 17 431, fax : (017) 85 16 432,ntb@pro.onet.pl 

11"..=ST ul. Zygmuntowska 9 
ll!!lłAUI 35-025 Rzeszów 
~SA tel. (017) 85 22 173/74 

POLSKI SKLEP -c•-e_d_y_n_k_CJ_~ 35-309 Rzeszów 
ul. Podwisłocze 30 

~~~~ ~!~ ~k~~~ „ Oddział w Rzeszowie, ul. Targowa 3, 35-959 Rzeszów 
,.. Telefony: sekretariat 85 322 65, kredyty 85 320 60 

I ON i 
------------------35-959 Rzeszów, ul. Przemysłowa 2 

tel. +48 17 862 25 99, fax +48 17 862 46 18 

ICN Polfa Rzeszów S.A. 
35-959 Rzeszów, 
ul. Ciepłownicza 8 
tel. (017) 852 32 11, sekr. : (017) 852 03 10 

RZESZÓW e-mail: zarząd@ec.rzeszow.pl 
~~~~~----------------

--.. 
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność" 
w Rzeszowie 

RAFINERIA JASŁO S.A. 
38-200 Jasło, ul. 3-Maja 101 
tel. +48 13 44 66 209, fax +48 13 44 66 414 
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