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a a KRYWAN IE „ ŁAWECZKI" 
„Zręcznie napisana sztuka" - tak pomyślałem o „Ławeczce" Gelmana po jej pierwszej lektu

rze. Obraz oglądanego niegdyś spektaklu zatarł mi się w pamięci. A potem, z wolna, 

wczytując się w tekst i wsłuchując się w głosy dialogujących aktorów, zacząłem zmieniać 

zdanie. I tak z lektury na lekturę, z próby na próbę, rósł mój szacunek dla autora i jego 

wcale nie błahego utworu. Oto zacząłem odkrywać wpisaną w lekko, ba, zabawnie rozpo

czynającą się sceniczną opowieść o spotkaniu w parku dwojga poturbowanych przez życie, 

niemłodych już ludzi, rzecz o przemożnym głodzie miłości, o jej pragnieniu, rzecz o marze

niu. I o niemożności jego spełnienia. 

Prosta z pozoru „Ławeczka" wyrasta z przebogatej tradycji literatury rosyjskiej. Patronuje jej, 

śmiem twierdzić, nauczyciel wszystkich liczących się dramaturgów współczesnych, bo 

wszak nie tylko Rosjanie, może nawet przede wszystkim anglosascy autorzy u niego po

bierają lekcję, bo i Osborne'a i Pintera i Albee'ego można nazwać jego uczniami. Mam na 

myśli wielkiego, skromnego Czechowa. Sam wspierałem swoje zajęcia warsztatowe ze 

studentami na Kursach Pisarskich, na Washington University, analizami poszczególnych 

wątków wirtuozowsko napisanych jego sztuk. 

I tak oto podjęta, jako jeszcze jedno zadanie reżyserskie, praca nad „Ławeczką'' dała mi 

wiele nieoczekiwanych zrazu satysfakcji. Odkryłem, chcę wierzyć, głębokie walory utworu. 

Odkryliśmy je. Ten typ dramaturgii wymaga świetnych aktorów. Moi mnie nie zawiedli. 
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Licencja na wystawienie 
utworu została wydana przez 

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 

Ukończyła Wydział Aktorski PWST we Wrocławiu w 1984 roku. Zaraz po 
studiach związała się z rzeszowską sceną, której jest wierna po dzień dzi
siejszy. Tutaj stworzyła kreacje sceniczne m.in. w takich sztukach jak: „Pu
łapka na myszy", „Jadzia wdowa", „Porwanie Sabinek", „Sie kochamy", „Ły
sa śpiewaczka", „Macbeth", „Myszy i ludzie", „ Rzeźnia", „Zemsta", „Wesele". 
„Iwona, księżniczka Burgunda", „Garderobiany", „C iałopalenie", „Jabłko", 
,,Prywatna klinika", „Biznes", „Wszystko o kobietach", „Ania z Zielonego 
Wzgórza", „nic nie może wiecznie trw@ć" , „Wszystko co wiem o mężczyz
nach i kobietach", „Czerwonym Kapturku", „Słudze dwóch panów" i „Panu 
Tadeuszu". 
Jej największą pozazawodową pasją jest tworzenie własnego ogrodu. 

Absolwent wrocławskiej PWST, którą ukończył w 1984 roku. Był aktorem 
teatrów w Tarnowie i Kielcach . Obecnie związany z rzeszowskim Teatrem 
im. Wandy Siemaszkowej. Zagrał ponad 1 OO ról teatralnych, m.in . w „Pie
szo", „Ślubach panieńskich", „Stedzie", „Czekając na Godota", „ Pętli", „Ow
rzodzonym słońcu", „Kopciuszku"' „Zapiskach oficera Armi i Czerwonej", 
„Słudze dwóch panów", „Panu Tadeuszu", „Czerwonym Kapturku" i „Odpra
wie posłów greckich". Zagrał również w takich serialach jak: ,,Klan", „Magda 
M.", „Na Wspólnej" i „Plebania". 
Poza g rą aktorską jego wielką pasją jest gra na gitarze i śpiew. Z powo
dzeniem wykonuje utwory z repertuaru Leonarda Cohena, Jacka Kacz
marskiego czy Marka Grechuty. 



STANISŁAW 
BREJDYGANT 

Aktor, reżyser, pisarz. 
Debiutował rolą Hamleta 
w wieku 23 lat i wciąż pozos
taje najmłodszym odtwórcą 
tej roli. Grał też m.in. Ryszar
da Ili, Raskolnikowa, Księcia 
Myszkina, Piłata, Stalina. 
Wyreżyserował kilkadziesiąt 
przedstawień teatralnych i te
lewizyjnych, pięć oper, 
a także filmy, słuchowiska 
radiowe i widowiska 
plenerowe. Występował na 
scenach amerykańskich. 
Tam też reżyserował i nauczał 
na czołowych uczelniach 
w USA i Kanadzie. 
Jest autorem powieści i zbio
rów opowiadań, mi.n. „Być 
Bogiem", „Powiedz Im", „Mali
gna"; także scenariuszy 
i sztuk teatralnych, napisał ich 
dziesięć, m.in. „Kolonia Wyz
wolenia'', „Próba", „Nadlu
dzie", „Endline", „Stacja Xll". 
Były one grane i nagradzane 
w kraju i za granicą. 

PIOTR 
KLAMERUS 

Rzeźbiarz, uczestnik wielu 
wystaw zbiorowych, sporto
wiec i instruktor narciarstwa. 
Pochodzi z Zakopanego. 
Jest na trzecim, ostatnim roku 
scenografii Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. 
W latach 1980-1986 związany 
był z Teatrem STU w Krako
wie, a przez dwa kolejne 
z tamtejszą Bagatelą. 
W tym pierwszym był autorem 
scenografii do sztuki „Ziemia, 
ziemia" Adolfa Weltscheka, 
a w szczecińskim Teatrze 
Kama do „Nocy" w reżyserii 
Zygmunta Duczyńskiego. 

JAROSŁAW 
BABULA 

Muzyk, pedagog, taper, 
aranżer i kompozytor blisko 
500 utworów obejmujących: 
muzykę teatralną, filmową, 
a także opracowania dla 
orkiestr jazzowych, dixielan
dowych oraz grup tanecznych 
i pantomimicznych, band 
leader wielu zespołów jazzo
wych występujących w kraju 
i za granicą. Z Teatrem 
im. Wandy Siemaszkowej 
związany od 1992 roku. 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie 
ul. Sokoła 7 /9, 35-01 O Rzeszów 

tel. 17 853 20 01, fax 17 850 75 50 
www.teatr-rzeszow.pl 

asystent dyrektora/koordynator pracy artystycznej : 
Agnieszka Wajda 

kierownik Biura Obsługi Widzów: 
Agnieszka Gawron 

główna księgowa: Renata Pisarek 
kierownik administracji: Augustyn Kotarba 

specjalista ds. pracowniczych: Katarzyna Pieniążek 
kierownik techniczny: Jerzy Lubas 

pracownia krawiecka: Elżbieta Baran - kierownik 
Monika Ciołkosz, Gabriela Jakielaszek, Józef Podyma 

charakteryzatorka: 
Zofia Tarkowska-Niemczuk 

pracownia stolarska: Piotr Karp 
prace malarskie: Alicja Godek 

główny elektryk: Sławomir Kawa 
elektrycy-oświetleniowcy: 

Krzysztof Jawniak, Piotr Tomaka 
akustyka: Marian Kornaga, Dariusz Lewicki 

prace ślusarskie: Stanisław Wolski 
pralnia, farbiarnia: Helena Boguń 
prace tapicerskie: Andrzej Wolski 

garderobiane: Danuta Bajan-Wojas 
Kazimiera Buczkowska, Grażyna Kozioł 

rekwizytor: Artur Niemiec 
brygadier sceny: Mieczysław Osełek 

montażyści: Mieczysław Fornal, Artur Gamracki 
Bogdan Rzucidło, Leszek Sas 

redakcja programu: Marcin Kalita 
opracowanie graficzne: Krzysztof Motyka 

fotografie: Krzysztof Motyka 

Biuro Obsługi Widzów 
tel./fax 17 853 22 52, tel. 17 853 20 01 w. 341, 330 

kasa teatru: tel. 17 850 89 89 
bilety@teatr-rzeszow.pl 
Teatr im. Wandy Siemaszkowej 

jest instytucją kultury 
Województwa Podkarpackiego 




