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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
TEATRU „MASKA” W RZESZOWIE  

ZA ROK 2004. 
 
 

  

PREMIERY: 
 - „Igraszki z bajką” autorstwa i reżyserii Małgorzaty Kamińskiej-Sobczyk,  

ze scenografią Jana Zielińskiego i muzyką Jerzego Stachurskiego,  

- „Trzy świnki” Sergiusza Michałkowa w reżyserii Eugeniusza Koterli, 

 ze scenografią Stanisława Echausta, muzyką Bogumiła Pasternaka i choreografią 

Marty Bury,  

- „Dzikie łabędzie” autorstwa i reżyserii Jacka Popławskiego, ze scenografią 

Mariusza Haby i Jacka Popławskiego oraz muzyką Jacka Popławskiego; 

przedstawienie jest oparte na baśni H. Ch. Andersena, 

- na scenie impresaryjnej Teatru „Maska” zrealizowano czwartą premierę 

skierowaną do młodzieży i dorosłych – „Niedźwiedź” i „Oświadczyny” Antoniego 

Czechowa, reżyserem sztuki jest Jan Błeszyński, a autorem scenografii - Krzysztof 

Motyka,  

- „Podróże Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego, w reżyserii Arkadiusza 

Klucznika, scenografii Grażyny Skały, z muzyką Włodzimierza Szomańskiego, 

premiera została zrealizowana w 120. rocznicę urodzin Kornela Makuszyńskiego, 

- „Bajki” („O rybaku i rybce”, „O popie i jego parobku Jołopie”) Aleksandra 

Puszkina w reżyserii Jana Chraboła, z muzyką Piotra Furtasa i scenografią Leszka 

Ołdaka.  



Obecnie trwają przygotowania do następnych premier: 

1) „Calineczka” H. Ch. Andersena w adaptacji, reżyserii i scenografii Janusza 

Pokrywki, z muzyką Antoniego Mleczki (spektakl przeznaczony dla najmłodszych 

widzów). Premiera została zaplanowana z okazji 200. rocznicy urodzin i 130. 

rocznicy śmierci Andersena. Premiera: 13 lutego 2005 r. 

2) „Przygody Rozbójnika Rumcajsa” Vaclava Čtvrtka w reżyserii Kazimierza 

Mazura, z muzyką Katarzyny Gärtner, scenografią Elżbiety Tolak i choreografią 

Laili Arifuliny (spektakl muzyczno – taneczny). Premiera została zaplanowana na 

Dzień Teatru. Premiera: 2 kwietnia 2005 r. 

 

 W repertuarze Teatru w roku 2004 znajdowały się następujące tytuły: 

„Balladyna”, „Niebieski Piesek”, „Igraszki z bajką”, „Dzikie Łabędzie”, „Trzy 

Świnki”, „O dwóch takich, co ukradli księżyc”, „Podróże Koziołka Matołka”, 

„Bajki” A. Puszkina ( „O rybaku i rybce”; „O Popie i jego parobku Jołopie”) oraz 

przygotowany na Scenie Impresaryjnej spektakl: „Niedźwiedź” i Oświadczyny”  

A. Czechowa. 

Plan repertuarowy został w pełni zrealizowany. Od początku roku 

kalendarzowego na scenie Teatru oraz w terenie zagrano ogółem 306 przedstawień, 

które obejrzało 52 064 widzów: 

- w bazie 172 przedstawienia, 27 683 widzów, 

- w terenie 134 przedstawienia, 24 381 widzów.  

 W lipcu i sierpniu odbyły się bezpłatne spektakle na Rynku Miasta dla 

mieszkańców Rzeszowa i turystów. 

Teatr „Maska” uczestniczył w obchodach święta ulicy 3 Maja, prezentując 

dekoracje i sceny z klasycznej sztuki teatru lalek sycylijskich „Roland Szalony”. Dla 

wielu Rzeszowian było to pierwsze i niezwykłe spotkanie z sycylijskim teatrem 

lalek, które dostarczyło zwłaszcza dzieciom wielu wrażeń. 

W prowadzonej przez Teatr edukacji teatralnej wzięło udział 9265 

uczniów (przykładowo w IV kwartale: 122 przedstawienia, 20 863 widzów;, 



edukacja - 2896 uczniów). Odbyło się 309 edukacyjnych spotkań, na których 

pracownicy Teatru zaznajamiali dzieci i młodzież z tajnikami sztuki teatru:  

z rodzajami lalek i technik animacji, z procesem powstawania i mechanizmami 

poruszania lalek teatralnych, z azjatyckim teatrem cieni, japońskim teatrem 

bunraku, z podstawowym słownictwem teatralnym i architekturą budynku 

teatralnego.  

Zainteresowaniem cieszy się także Studio Baletowe, w którym dzieci  

i młodzież uczą się podstaw tańca klasycznego i towarzyskiego pod kierunkiem 

Laili Arifuliny. Studio Baletowe wraz z Teatrem „Maska” uczciło Międzynarodowy 

Dzień Tańca w dniach 30 IV – 1 V organizując warsztaty tańca współczesnego  

i jazzowego oraz występy grup tanecznych z Polski i zagranicy. 

 

Teatr „Maska” w 2004 r. wziął udział w następujących festiwalach: 

- Festiwal Teatrów dla Dzieci Kraków 2004 (Nowa Huta), spektakl: „Księżniczka 

na ziarnku grochu”, styczeń 2004, 

- XVII Międzynarodowy Festiwal Teatralny „WALIZKA” w Łomży, spektakl:       

„Dzikie Łabędzie”, czerwiec  2004, 

- Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „INTERLYALK’A” w Użgorodzie; 

spektakl: „Księżniczka na ziarnku grochu”, październik 2004, 

- VIII Jesienny Festiwal Teatralny w Nowym Sączu; spektakl: „Igraszki z bajką”, 

październik 2004, 

- Jesienne Spotkania Teatralne w Łańcucie, spektakl: „Podróże Koziołka Matołka”, 

październik 2004, 

- Spotkania Teatralne w Nowej Hucie, spektakl: „Trzy Świnki”, listopad 2004. 

 

 Teatr w październiku, listopadzie i grudniu 2004 r. przygotował i zrealizował 

program „Promocja kultury polskiej za granicą”, przy pomocy finansowej 

Ministerstwa Kultury. Odwiedził ze swoimi spektaklami na przełomie listopada  

i grudnia 2004 r. siedem miast na Litwie, Słowacji i Ukrainie: Wilno, Kowno, 



Koszyce, Użgorod, Iwanofrankowsk, Tarnopol i Lwów. Tournée realizowane było 

w trzech etapach, z których każdy obejmował inny kraj. Spektakle Teatru „Maska” 

spotkały się z gorącym przyjęciem dziecięcej widowni. Znaczny procent widzów 

stanowiły środowiska polonijne. Teatr nawiązał współpracę z odwiedzanymi 

teatrami. Teatr podczas tournée promował także Rzeszów jako atrakcyjny ważny 

ośrodek kulturalny, uniwersytecki oraz miasto istotne dla współpracy 

transgranicznej. 

 

W Galerii Teatralnej obyły się następujące wystawy: 

– Wystawa pokonkursowa prac dzieci z rzeszowskich przedszkoli 

organizowana z okazji 650-lecia Miasta Rzeszów „Moje miasto Rzeszów” 

(15.01. – 28.01.2004 r.), 

– Wystawa prac plastycznych uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Rzeszowie „Zakręcony świat nastolatków” (29.01 – 26.02.2004 r.), 

- Wystawa pokonkursowa organizowana przez Szkołę Podstawową Nr 25  

w Rzeszowie „W zaczarowanym świecie Jana Brzechwy” (28.02 – 

30.03.2004r.), 

- Wystawa pt.: „SZTUKA WSPÓŁCZESNEJ JAPONII - MANGGNA” 

Anety Lewko oraz Zofii Gwóźdź (uczennic Liceum Plastycznego  

w Rzeszowie) – kwiecień 2004 r., 

- Wystawa prac plastycznych dzieci z klas I – III ze SP nr 10 w Rzeszowie 

pt.: „OBRAZKI Z RZESZOWA” – maj 2004 r., 

- Wystawa twórczości pedagogów plastyki z okazji 650-lecia miasta 

Rzeszowa pt. „OBLICZA MOJEGO MIASTA” –  czerwiec 2004 r.,  

- Wystawa rysunku Andrzeja Rułki i fotografii Agnieszki Włodarczyk-Rułki 

– lipiec 2004, 

- Wystawa rysunku „BEZ TYTUŁU” Przemysława Blasińskiego – sierpień 

2004 r., 



- Wystawa Andrzeja Korca „Rysunki z przeszłego wieku” – 05.09 – 

19.09.2004 r., 

- Wystawa prac plastycznych dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury  

w Rzeszowie – 20.09 – 10.10.2004 r.,   

- Wystawa dziecięcych prac plastycznych, nagrodzonych w konkursach 

organizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych w Rzeszowie – 11.10 – 

24.10.2004 r.,  

- Wystawa Anny Baran „Malarstwo, rysunek” – listopad 2004 r., 

- Wystawa malarstwa Lidii Kryńskiej – grudzień 2004 r. 

 


