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• Z racji wykonywanego przeze 
mnie zawodu i pasji, która kie
ruje moim życiem, na bieżąco 
śledzę nowe zjawiska w drama
turgii, oczywiście szczególnie 
krajowej, ale też europejskiej 
i światowej. Zarówno ja, jak 
i wszyscy moi koledzy, którzy 
zajmują się teatrem, staramy się 
trafić na tekst współczesny, 
przemawiający do publiczności, 
pozwalający tworzyć teatr 
niebanalny intelektualnie i for
malnie. 

„Piaskownica" jest jednym z cie
kawszych tekstów, jakie prze
czytałem w ostatnich latach . Jest 
jednym z tych tekstów, które da
ją się interpretować bardzo 
konkretnie - jak prosta fabuła 
a jednocześnie snuć uogólnienia 
dotyczące sytuacji człowieka . 

„Piaskownica" intryguje swoją 
uniwersalnością i nośnością. 
Choć opowiada konkretną 
historię dwójki młodych ludzi, jej 
sens odnosi się do ludzi w każ
dym wieku i w każdym kraju. 
Dotyka tego, co w życiu 
najważniejsze : jak zrozumieć 
drugiego człowieka, jak osią
gnąć harmonię i pełnię we 
wzajemnych relacjach, w rela
cjach pomiędzy kobietą a mę
żczyzną, pomiędzy ludżmi 
pochodzącymi z różnych 
środowisk, czasem różnych 
kultur. Mówi o spotkaniu kobiety 
i mężczyzny, ale też o poko
nywaniu barier i uprzedzeń, 
o miejscu człowieka w świecie, 
o trudności w artykułowaniu 
uczuć i o potrzebie miłości, która 
głęboko tkwi w każdym z nas, 
niezależnie od wieku i sze
rokości geograficznej, pod jaką 
żyjemy. 

3 OrilSlAY Ha CBOl-0 npocpecil-0 Ta -
np~cTpaCTb, SlKa Kepye: Mo'iM 
>K~TTSlM, nocTiHHO CfliAKYl-0 3a 
HOB~M~ siB~Ll.laM~ y APaMa
Typri'i, OC06Il~BO BiT4~3HSlHiH, 
ane TaKO>K e:sponei:icbKii:i i 
CBiTOBiH. TaK Sl, SlK i Mo'i KOilern, 
SlKi 3aHMal-OTbCSl TeaTpOM, 
HaMarae:Mocsi noTpan~T~ Ha 
cy4aCH~H TeKCT, SlK~H npOMO
BI1Sl€ AO ny6niK~ . A03BOI1Sl€ 
CTBOp~T~ iHTefleKTyaflbHO i 
cpopMaflbHO He6aHaflbH~H 

rnaTp. 

„niC04H~LISl" € OAH~M 3 LliKa
B i W~X TeKCTiB, SlKi 6yn~ 
npo4~TaHi MHOl-0 npornroM 
OCTaHHiX poKiB. L\e OA~H 3 TaK~X 
TeKcTiB, siKi MO>KHa AY>Ke 
KOHKpeTHO iHTepnpeTysarn SlK 
npocrni:i Cl-O>KeT, a BOAH04aC 
CHysarn y3araflbHeHHSl BiA
HOCHO cmya1.1i'i Ilł-OA~H~ . 

„niC04H~LISl" iHTp~rye: CBOE:l-0 
yHiBepcaflbHiCTl-0 i MiCTKiCTl-0. 
Xo4a onoBiAae: KOHKTepHy 
icrnpil-0 ABOX MOflOA~X flł-OAeH, 'ii 
CeHC BiAHOC~TbCSl AO Ill-OAeH y 
KO>KHOMY Bil.li i B KO>KHiH Kpa'iHi. 
TopKaE:TbCSl rnro, Ll.\O s >K~ni 
Hai:isa>Kfl~Biwe: SlK 3p03yMirn 
iHWY Ilł-OA~Hy, SlK AOCSlrHyrn 
rapMOHil-0 i noBHOTY y B3a
€M~Hax, y 3B'Sl3KY Mi>K >KiHKOl-0 i 
40IlOBiKOM, Mi>K I11-0A6M~ 3 pi3H~X 
cepeAOB~Ll.\. 4aCOM pi3H~X 
KYilbTyp. losopmb npo 3ycTpi4 
>KiHK~ i 40IlOBiKa, ane TaKO>K npo 
nOAOilaHHSl 6ap'e:pis i yne
peA>KeHb, npo MiCTO flł-OA~H~ B 
csiTi , npo TPYAHOLl.li y 
B~CflOBill-OBaHHi no4ynis Ta npo 
nOTpe6y KOXaHHSl , SlKa m~6o 
C~A~Tb y KO>KHOMY 3 HaC, 
He3afle>KHO BiA BiKy Ta 
reorpacpi4Ho'i w~p~H~ . niA SlKOl-0 
M~>K~BeMO . 



Piaskownica to dom, w szer
szym znaczeniu - świat. 
Piasek występuje tu jako 
metafora czasu, którego nie 
można zatrzymać, który 
przesypuje się nam między 
palcami. Jak życie . I nigdy nie 
wraca do nas ten sam. 

Tej rozpiętości filozoficznej 1 in

terpretacyjnej spektaklu od
powiada też sposób jego 
realizacji : prawdzie emocji 
aktorów-bohaterów odpowiada 
całkowicie nierealistyczna for
ma przedstawienia. Tu wszystko 
rozgrywa się jakby na dwóch 
niezależnych i niepołączonych 
ani logicznie , ani formalnie 
płaszczyznach... W naszym 
przekonaniu rozwiązanie takie 
nie tylko podnosi atrakcyjność 
spektaklu, ale również poszerza 
możliwości interpretacyjne . 
Każdy może na scenie zobaczyć 
nieco inne przedstawienie , 
trochę inną opowieść . 

Uniwersalizm tekstu pozwala na 
jego realizację dla widzów 
wywodzących się z dwóch 
różnych kultur bez potrzeby 
„adaptacji" na użytek jednej 
z nich . Brakuje podobnego tekstu 
we współczesnej literaturze 
dramatycznej Ukrainy. „Piasko
wn ica " doskonale wypełnia 
tę lukę , dając ukraińskiej pub
liczności szansę prowadzenia 
z udziałem teatru dyskusji na 
tematy dotyczące odwiecznych 
problemów człowieka . Ta rea
lizacja daje też możliwość zbli
żenia się młodych polskich 
i ukraińskich widzów w rozmo
wie na temat ponadczasowy, co 
pozwoli im dostrzec i zrozumieć 
ich pokoleniową i filozoficzną 
wspólnotę . 

Jarosław Fedoryszyn 

niCO'"łH"1LIS'ł 4e .QiM, Y Wi.1pWOMY 
3Hal..łeHHi CBiT. 

nicoK 01-1cTynae TYT a HKQCTi 
MeTacpOpl-1 '"łacy, S'łKOro He MO>KHa 
JaTp1-1Marn, HKi.'llii nepec1-1naeTb
cs:1 HaM Mi>K naflb4HM"1. TIK >1<1-1ns:1. 
I HiK0111-1 He noaepTaeTbCH .QO Hac 
rnliicaM1-1iii . 

TaKilii cpi11ococpcbKilii i iHrnp
npern4iliiHilii w1-1p0Ti Bi.'lCTaBl-1 
Bi.Qnoai.Qae TaKO>K cnoci6 "i"i 
pea11i3a4i"i : npaa.Qi eM04ilii 
aKTopia-repo"ia Bi.Qnoai.Qae 
4i11KOM Hepea11icrn'"łHa cpopMa 
01-1crn01-1 . TYT ace Bi.Q6yaaeTbCS'ł 
Hi61-1 B .QBOX He3afle>KH"1X 
i Henoe.QHaH1-1x aHi 11ori'"łHO , aHi 
cpopMaflbHO n110U11-1Hax... Ha 
Hawy AYMKY TaKe piweHHH He 
TiflbKl-1 36iflbWye np1-10a6111-10iCTb 
01-1crn01-1, a11e TaKO>K now1-1p10e 
iHrnpnpern4iliiHi MO>Kfli.'lBOCTi. 
Ko>t<eH MO>Ke no6a'"ł1-1rn Ha c4eHi 
TPOXl-1 iHWY Bi.'lCTaBy, TpOXl-1 iHwe 
onoai.QaHHR 

YHiaepca11bHiCTb rnKcTy .Q0-
30011s:1e liioro pea11i3a4i10 .QflH 
rfls:ł.Qa'"łiB, S'łKi nOXO.QS'łTb 3 .QBOX 
pi3Hi.1X KYflbTYP 6e3 n0Tpe61-1 
„a.Qama4i"1~ Ha KOpi.1CTb O.QHie"i 3 
Hi.1X. 6paKye no.Qi6Horo TeKCTY y 
cyl..łacHilii .QpaMarn'"łHilii nirn
paTypi YKpa"iHl-1 . „nico'"łHl-14s:1" 
.QOCKOHaflO 3anOBHIOe 4IO 
npora111-1Hy, .Qae yKpa"iHCbKilii 
ny611i4i waHc aecrn Ja y'"łaCTIO 
TeaTpy .Qi.1CKyCilO Ha TeMl-1 
.QOBi'"łH"1X npo611eM fllO.Qi.'lHl-1 . L1s:1 
pea11i3a4is:1 .Qae TaKO>K MO>Kfll-1-
a i cTb 36Jli.1>KeHHS'ł MOJ10.Qi.1X 
nOflbCbK"1X i yKpa"iHCbKl-1X rfls:ł.Qa
'"łiB y po3MOBi Ha noJal..łacoay 
TeMy, Il.IO .Q03BOJ1"1Tb "iM cno
crnperTl-1 i 3po3yMirn "ix 011acrnay 
noKOJliHHS'łM Ta cpi11ococpcbKY 
cniflbHiCTb. 

Rpocnae <llei!opuwuH 
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pe>K1-1cep 
5=łpoc.nae <t>e,n,opL-1WL-1H 

CL!eHorpacp 
A.n.na <t>e,n,opL-1WL-1H 

a pomix 
Mar,n,a Ko3iKOBCbKa 

KopHe.nb neHbKO 

Q:>oro 
MapTiH >KMiHKOBCbKllll'i 

8111CTaaa & YaCTHHOIO npoeKry niA H83BOKl: · no.nbCbKO-YKPB°IHCbKi 

rearpanbHi JyCTpi4i", 311iMCH>0eaHoro a paMKax <l>oH.QY ManHx 
E:epoperioHanbHHX npoeKTiB Ha4ioHanbHOt nporpaMH AflR no11b"'i 

Phare 2003, RKHM Kepye 06'&11HaHHR KapnaTCbKHM E:epoperioH no11b"'a 
y M.>Kewyei Ja llOP}l'leHHRM B11011H, "'o Bnp0Bl!Alł'Y6 nporpaMy 

npHKOPJIOHHOro Cniepo6iTHHljTBa PHARE y M.Bapwaei. 

4H BHCTaea CTBOpto&TbCfl 38 Q:liHaHCOBOIO niATplilMKOIO 8eponeMCbKOro 
Cotoay. BHKnK>YHY ei,GnoeiAanbHiCTb Ja JMicr e111CTae111 HeCyTb aerop111, 

y )ł(OAHOMY e111na.i::vcy BiH He MO>K0 OTOTO>KHIOB8THCSł 3 ocf:>i4iHtUtM 
craHoe111w.eM €eponeMcb1<0ro Cot0Jy. 

nO'leCHHM narpoHaT H011 npoeKTOM 311iMCHf06 Crapocra )KewyBCbKOro noeiry. 

npeM'E:pa 25 6epe3H~ 2006 p. 



• MICHAŁ WALCZAK 
Jeden z najciekawszych dramato
pisarzy młodego pokolenia. Urodził 
się w 1979 roku w Sanoku. Studiował 
w warszawskiej Szkole Głównej 

Handlowej, następnie na wydziale 
Wiedzy o Teatrze w Akademii 
Teatralnej w Warszawie oraz na 
Wydziale Reżyserii tej uczelni. 
Debiutem dramatopisarskim Walcza
ka była „Piaskownica". 
Dramaty Walczaka szybko trafiły na 
polskie sceny. „Piaskownicę" w Teat
rze im . Jerzego Szaniawskiego 
w Wałbrzychu wystawił Piotr 
Kruszczyński (2003 ), który rok 
póżniej zrealizował także „Kopal
nię" - dramat napisany specjalnie 
na zamówienie wałbrzyskiej sceny. 
Sztuki Michała Walczaka znalazły 
się m.in. w repertuarze Teatru 

.Narodowego w Warszawie, Teatru 
im. A. Mickiewicza w Częstochowie, 
Teatru im. J. Kochanowskiego w Opo
lu, Teatru Powszechnego w Radomiu. 
Debiutem reżyserskim Michała Wal
czaka była inscenizacja własnej 
sztuki - „ Podróż do wnętrza pokoju". 
Premiera odbyła się na scenie Garaż 
Poffszechny Teatru Powszechnego 
w Warszawie (opieka artystyczna -
Władysław Kowalski, 2003). 
W Akademii Teatralnej Michał 
Walczak był również asystentem 
Zbigniewa Zapasiewicza przy 
realizacji spektaklu dyplomowego 
„ Iwona, księżniczka Burgunda" 
Witolda Gombrowicza (2004). 

MIXAn BAil b4AK -0AHH 3 Ha1ih-1iKasiw1-1x APaMaTyprie 
MOJlOAOro nOKOJliHHR. HapOAHBCR B 
1979 po4i y M.CaHoK. BYHBCR y 
BapWaBCbKili1 roJlOBHili1 KOMep4ili1Hili1 
WKOJli, ni3Hiwe Ha cpaKyJlbTeTi TeaT
p03HaBCTBa TeaTpallbH0·1 aKaAeMfi y 
Bapwasi Ta Ha cpaKyllbTeTi pelł<HcepiY 
L\b0rDBy3y. 
.QpaMaTyprili1HHM Ae610TOM Banb
YaKa 6yna „niC04HH4R". 
,QpaMH BaJlb4aKa WBHAKO 
noTpanJlRJlH Ha nOJlbCbKi c4eHH. 
„niC04HH410" B TeaTpi iM. E:lł<H 
WaHRBCbKOro y M.Ban6lł<HX 

BHCTaBHB nioTp KpyU.\HHbCKi (2003), 
RKHli1 piK ni3Hiwe BHCTaBHB TaKOlł< 

„KonanbHIO" - APaMy, cne4iallbHO 
Han1-1caHy Ha 3aMOBJleHHR 
BaJ16lł<HXCbKOY c4eHH. 
n·ecH Mixana Ballb4aKa 3Haxo
ARTbCR M.iH. B penepTyapi Ha4io
HaJlbHOro TeaTpy y Bapwasi, TeaTpy 
iM. A. Mi4Kes1-14a y 4eHcrnxosi, 
TeaTpy iM. R KoxaHOBCbKoro B Ono
ne, noswexHoro rnaTpy y PaAOMi. 
Pelł<1-1cepcbKHM Ae610TOM Mixana 
BanbYaKa 6yna iHc4eHiJa4iR snacH0·1 
n'ecH - „noAOPOlł< ycepeAHHY 
KiMHarn". npeM'epa BiA6ynaCb Ha 
c4eHi Garaż Poffszechny nos
wexHoro rnaTpy y Bapwasi (xyAOlł<He 
niKilyBaHHR - BnaAHCJlaB KosanbcKi, 
2003) . B TeaTpallbHili1 aKaAeMri 
Mixan BanbYaK 6ys TaKOlł< noMiY
HHKOM 36irHeBa 3anaceBH4a npi.1 
nocTaHOB4i AHnJlOMHOY BHCTaBH 
„IBoHa, np1-1H4eca EiypryHAa" Birnnb
Aa roM6pOBH4a (2004 ). 



• Jarosław Fedoryszyn 
Twórca i dyrektor artystyczny 
lwowskiego teatru „Voskresinnia". 
Dyrektor międzynarodowego 
festiwalu teatralnego „Złoty Lew". 
Ukończył Instytut Teatralny im. I. Ko
tlarewskiego (klasa Wsiewo/oda 
Cwietkowa) w 1976, Moskiewski 
Instytut Sztuki Teatralnej (klasa 
Anatolija Efrosa) w 1990. W 1991 r. 
brał udział w mistrzowskich war
sztatach reżyserskich prowadzonych 
w Warszawie przez Krzysztofa 
Zanussiego. 
W 1990 roku utworzył we Lwowie 
teatr „Voskresinnia " a w 1992 
rozpoczął organizację między
narodowego Festiwalu Teatralnego 
„Złoty Lew". Do tej pory w festiwalu 
wzięło udział ponad 300 teatrów 
teatrów z 60 krajów świata . 
W 2002 roku założył wydział aktorski 
w Lwowskim Narodowym Uniwer
sytecie. Jako kierownik artystyczny 
teatru brał wielokrotnie udział 
w konferencjach i sesjach naukowych 
organizowanych w różnych krajach 
świata : Polska, Belgia, Holandia , 
Finlandia, Rosja, Czechy. Razem ze 
swoim zespołem uczestniczy/ w fe
stiwalach teatralnych: w Wielkiej 
Brytanii (Edynburg - 2001 ), Egipcie 
(1998 , 1999, 2000, 2001), Polsce 
i Rumunii. 
Jarosław Fedoryszyn reżyserował 
w wielu teatrach Ukrainy, w Polsce, 
Anglii i Rosji. Był również głównym 
organizatorem i reżyserem spotkania 
młodzieży Ukrainy z Janem Pawłem li 
we Lwowie w 2001 r. 

3acHOBHlllK i XYAO>KH iH KepiBHlllK 
DbBiBCbKOro rearpy „BocKpeciHHR". 
.Q111peKrop Mi>t<HapOAHOro rear
panbHOro cpecrnearno „3onornH 
nee". 
3aKiHYlllB TearpanbHlllH iHcrnryr iM. 
I. KornRpeBCbKOro (Knac BceeonoAa 
L.leeTKOBa) B 1976, MOCKOBCbKlllH 
iHcrnryr rearpanbHOro M111cre4rea 
(Knac AHaroniH Ecppoc) e 1990. B 
1991 p. 6pae yYaCTb y pe>t<111cepcbK111x 

MaHcrepHRX Kw111wrocpa 3aHycci y 
Bapwaei. 
B 1990 po4i JacHoeae y nbeoei rearp 
„BOCKpeciHHR" , a B 1992 po4i 
po3nOYae opraHi3a4iio MilKHa
POAHOro rearpanbHoro cpecrneanio 
„3onOTlllH nee" . .Qo l.lbOro Yacy y 
cpecrneani yJRno yYaCTb noHaA 300 
rearpie 3 60 Kpa"iH ceiry. 
B 2002 po4i Ha6pae aKTopcbKlllH 
KYPC y nbBOBCbKOMY Ha4ioHanbHOMY 
yHieepc111reri. flK XYAO>KHiH KepiBHlllK 
rearpy 6araropa3oeo 6pae yYaCTb y 
KOHcj:JepeH4iRX i HayKOBlllX ceciRX B 
pi3HlllX Kpa"iHax ceiry : nonbll.la, 
6enbriR, ronaHAiR, <l>iHnRHAiR, PociR, 
L/exiR. Pa30M 3i CBO"iM KOneKTlllBOM 
yyacTByeae y rearpanbHlllX cpecrn
eanRx: y Ben111Ko6p111raHi"i (EA111H6pyr -
2001 ), Erimi (1998, 1999, 2000, 
2001 ), nonbll.li Ta PyMyHi"i. 
flpocnae <l>eAop111w111H pe>t<111c111pyeae 
y 6araTbOX rearpax YKpa"iH111 , y 
nonbll.li , AHrni"i i Poci"i. 6ye ronoeH111M 
opraHiJaropoM i pe>t<111cepoM JycrpiYi 
MonoAi YKpa"iH111 3 loaHHOM naenoM li 
y nbBOBi B 2001 p. 

Ala Fedoryszyn 

Zasłużona artystka Ukrainy. Aktorka. 
Ukończyła studia w Kijowie. Ma na 
swoim koncie ponad 200 ról teat
ralnych . Grała u najlepszych i naj
bardziej uznanych ukraińskich 
reżyserów. Od 15 lat związana 
z Teatrem Voskresinnia , który 
współtworzy/a razem z mężem. 
Wcześniej przez wiele lat wy
stępowała na deskach Teatru 
Młodego Widza we Lwowie. 
Przygotowała scenografię do kilku 
ostatnich spektakli Teatru Vos
kresinnia , które prezentowane były 
z sukcesami, zarówno na terenie 
Ukrainy, jak i w innych krajach Europy 
(m.in. „Giganci z gór'' Pirandella , 
„Zachodnia przystań" Shepharda, 
„Powrót do domu" Pintera czy „Hiob" 
K. Wojtyły. Ten ostatni spektakl mieli 
Państwo okazję oglądać podczas 42. 
Rzeszowskich Spotkań Teatralnych). 
Lubi, kiedy przedstawienie - oprócz 
prostej fabuły - niesie z sobą również 
głębsze przesłanie. Według niej 
idealny teatr to taki , w którym obraz 
plastyczny (scenografia , światła) 

współtworzy nastrój i gra na równi 
z aktorami - jest istotną częścią 
scenicznej opowieści. Teatr, który 
tworzy wraz z mężem, jest teatrem 
alternatywnym, poszukującym. 

Anna <!>eAOPMWlflH -

3acny>KeHa apr111crKa YKpa"iH111 . 
AKTopKa. 3aKiHY111na cryAilO y K111eei. 
Mae y CBOE:My AOP06Ky noHaA 200 
rearpanbHlllX poneH . rpana y 
HaHKpall.llllX i Blll3HaHlllX yKpa"iHCbKlllX 
pelK111cepie. 15 poKie noe'R3aHa 3 
rearpoM BocKpeciHHR , RKlllH 
CTBOplOeana pa30M 3 YOnOBiKOM. 
PaHiwe 6araro poKie 0111crynana Ha 
c4eHi Tearpy IOHOro rnRAaYa y 
nbeoei. 
B111K0Hana c4eHorpacj:Ji10 ADR 
AeKinbKOX OCTaHHiX BlllCT8B rearpy 
BocKpeciHHR, RKi c ycnixoM np0Hwn111 
B YKpa"iHi Ta iHWlllX Kpa"iHax 8epon111 
(M.iH. SiraHrn 3 rip" nipaHAenno, 
. 3ax iAHa np111craHb" WenapAa , 
„noeepHeHHR AOAOMy" niHrepa a6o 
„los" K. B0Hrnn111 . L.lio ocraHHIO 
BlllCTaBY Bill MOrnlll nOAlllBlllTlllCb 
niAYac 42-x >KewyecbKlllX Tear
panbHlllX 3ycrpiYeH). 
nio6111Tb, KODlll BlllCTaBa KpiM 
npocroro CIOlKery Hece 3 co6oio 
TaKOlK rn1116wy nplllCBRTy. Ha n 
nornRA iAeanbHlllH rearp 4e raK111H, e 
RKOMY XYAOlKHR KaprnHa (c4e
HOrpacj:JiR, ceirno) cniereop111Tb 
HacrpiH i rpae HapieHi 3 aKropaM111 e 
earoMOIO YaCTlllHOIO c4eHiYHOro 
onoBiAaHHR. Tearp, RKlllH CTBOPIOE: 
pa30M 3 YODOBiKOM, E: anbTepHa
TlllBHlllM rearpoM , rearpoM nowyKy. 
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Rzeszów, ul Sokoła 7 /9, tel./lax 017 853-27-48, www.teotr-rzeszow.com 

dyreklor naczelny ZBIGNIEW RYBKA, kierownik artystyczny JULIA WERNIO, redakcjo 
programu ANNA KULPA, opracowanie graficzne AGNIESZKA DZIAMA, koordynator procy 
artystycznej AGNIESZKA BUKOWSKA, główny księgowy ALICJA WOJTASIEWICZ 
p.o kierowniko biuro obsługi widzów AGNIESZKA WAJDA, z.co kierownika DARIUSZ 
KUCZYŃSKI , kierownik administracji SYLWIA KOWAL, kierownik techniczny ARTUR 
NIEMIEC, kierownik produkcji JERZY LUBAS kie rownik pracowni krawieckich 
ELZBIETA BARAN, procownio lryz jersko-perukorsko ZOFIA TARKOWSKA-NIEMCZUK 
pracownio stolorsko LESŁAW DWORAK, BOGDAN RZUCIDŁO, proce malarskie ALICJA 
GODEK, główny rekwizytor ELŻBIETA GAWLICKA, inspicjent ANDRZEJ SIEDLECKI 
sufler CZESŁAWA BAZANIAK, światło SŁAWOMIR KAWA, DARIUSZ LEWICKI, PIOTR 
TOMAKA, akustyko MARIAN KORNAGA, ZBIGNIEW .KRASNY, proce ślusarskie 
STANISŁAW WOLSKI, pralnio, lorbiorn io HELENA BOGUN, proce tapicerskie AND.RZEJ 
WOLSKI, obsługo spektakli KAZIMIERA BUCZKOWSKA, MAŁGORZATA DEPTA, GRAZYNA 
KOZIOŁ , MIECZYSŁAW FORNAL, ARTUR GAMRACKI , MIECZYSŁAW OSETEK 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW tel,/lox 017 853 22 52, tel. 017 853 20 Ol w. 341 , 342 
KASA TEATRU tel. 017 853 20 Ol w. 318 , bilety@teotr-rzeszow.com 

www.teatr·rzeszow.com 
tel./fax 017 853 22 52 
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