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Plakat (Materiały organizatora) 

"100 zł to jednak trochę dużo jak na mnie, zwykłego zjadacza chleba, który przy okazji kocha 

muzykę, kino i teatr" - żali się w liście do "Wyborczej" na ceny biletów rzeszowskiego 

festiwalu pani Małgorzata. - Ceny i tak nie są adekwatne do kosztów, jakie ponosimy - 

tłumaczy Agnieszka Gawron z Siemaszkowej. 

 
Do redakcji "Wyborczej" przyszedł e-mail od pani Małgorzaty. 

 

"Pan dyrektor Teatru Siemaszkowej tak gorąco zapraszał na Festiwal Nowego Teatru, że 

postanowiłam skorzystać. Niegdyś przecież chodziłam na Rzeszowskie Spotkania Teatralne 

czy Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe, kiedy gościli u nas wybitni artyści polskiego 

teatru. Jakie było moje zaskoczenie, kiedy zobaczyłam ceny biletów na poszczególne 

spektakle. Zaraz, zaraz... a pan dyrektor wspominał gdzieś, że szczególnie zaprasza na 

festiwal młodą widownię, która - domyślam się - rzadko w teatrze bywa. Owszem, dla 

studentów i uczniów cena za bilet - 25 zł nie jest wygórowana, ale dla mnie, ponad 30-letniej 

kobiety, zarabiającej najniższą pensję krajową już jest. Spektakl "Dziady" - 100 zł, tak samo 

"Akropolis". Dalej "Utwór o matce i ojczyźnie" - 60 zł, "Chopin bez fortepianu" - 70 zł. 

Dobra, mógłby ktoś powiedzieć: "odmów sobie dziewczyno jakiejś przyjemności, przecież 

warto". Owszem, warto, ale ja z tych przyjemności rezygnuję co najmniej raz na jakiś czas, a 

przyjemnością nazywam tu spotkania z przyjaciółmi na mieście, wyjście do kina czy 

filharmonii. Rezygnuję z jednej, by móc zobaczyć drugą, i tak jest zawsze. 100 zł to jednak 

trochę dużo jak na mnie, zwykłego zjadacza chleba, który przy okazji kocha muzykę, kino i 
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teatr. Wiem, że i w filharmonii czasami za wygórowane ceny odbywają się tam spektakle, 

zwane "wesołymi" ze znanymi, serialowymi twarzami, ale ja mówię o sztuce, a nie komercji 

dla mas. Nie chcę marudzić i narzekać. Smutno mi tylko, że ta kultura w Rzeszowie bywa 

taka droga. Owszem karnet na spotkania teatralne, z tego co pamiętam, nigdy do tanich nie 

należał, ale wielkie nazwiska wynagradzały jego cenę. W przypadku festiwalu ujmować 

talentu aktorom też nie mam zamiaru, bo na pewno są świetni, co więcej mogę się założyć, że 

z cen tych biletów za wiele dla nich samych nie ma. Pan dyrektor w zaproszeniu na festiwal 

wspomina coś o tym, że teatr przetrwał pomimo rewolucji technicznej. Owszem przetrwał, 

tyle tylko, że teraz stał się dostępny jedynie dla osób, które na to stać". 

 

Podliczyliśmy, że gdyby pani Małgorzata chciała zobaczyć wszystkie główne spektakle, 

zapłaciłaby 630 zł za bilety. Nawet karnet na czterodniowy festiwal Open'er w Gdyni jest 

tańszy, bo kosztuje 550 zł. 

 

O komentarz poprosiliśmy Agnieszkę Gawron, kierowniczkę działu sprzedaży i marketingu 

Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 

 

- Spotkania teatralne zwykle należały do drogich. 100 zł za spektakl to i tak nie jest 

najdroższy bilet w historii teatru - twierdzi Gawron. - Ponadto ceny i tak nie są adekwatne do 

kosztów, jakie ponosimy. Bez dotacji nie bylibyśmy w stanie zaprosić dobrych zespołów, a 

muszę dodać, że wspiera nas urząd marszałkowski i ministerstwo. My do tego festiwalu i tak 

dokładamy - dodaje. Kierowniczka ma tu na myśli m.in. opłaty za hotele, w których nocują 

zaproszeni aktorzy. 

 

- Ceny były tak ustalane, by każdy mógł coś wybrać dla siebie. Chcieliśmy też zachęcić 

studentów, dlatego oni płacą za bilet 25 zł. Ponadto podczas festiwalu odbywa się 10 spotkań 

za darmo, są dostępne dla wszystkich - wyjaśnia. 

 

Według niej wysoka cena biletu wiąże się też z kosztami danego spektaklu, tego, w jakiej 

scenerii się odbywa. Gawron zapewnia jednak, że starają się, aby nikt spod kasy nie odszedł 

niezadowolony. 

 

- Są tacy pasjonaci teatru, że na kilka minut przed rozpoczęciem, jeśli zostają nam wolne 

miejsca, też zostają wpuszczeni. Robi się tzw. dostawki. Ponadto na Facebooku organizujemy 

różne konkursy. Pierwsze pięć osób, które odpowie na pytanie, dostaje bilety - podkreśla 

kierowniczka.  
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