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Mariusz Brodowski – Mgr Mors – malarz, twórca murali, działacz społeczny, 
animator, edukator.
Początki jego twórczości to koniec lat 90-tych. Pierwsze lata było to stricte 
gra�ti, które było i nadal jest inspiracją. W malarstwie łączy różne  
techniki oraz wykorzystuje dostępne multimedia. W okresie letnim 
działa głównie w przestrzeni miejskiej pracując przy wielko- 
formatowych obrazach, natomiast zimą tworzy mniejsze formaty 
wewnątrz budynków oraz obrazy na płótnie w pracowni  
malarskiej. W ciągu roku prowadzi warsztaty, szkolenia, spotkania.  
Twórca cyklu murali krótkotrwałych malowanych na jednej ścianie 
pod wiaduktem w Nowym Sączy przy ul. Węgierskiej. Tematy obrazów  
są zróżnicowane, często nawiązują do aktualnych spraw w Polsce  
lub na świecie. Projekt jest w trakcie realizacji – na sierpień 2020  
wykonanych zostało 80 „odcinków” murali.
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Krzysztof Cugowski, legenda polskiego rocka, artysta obdarzony
niepowtarzalnym głosem i wyjątkową charyzmą.
8 maja oddał w ręce słuchaczy wyjątkowy, podwójnie jubileuszowy album
„50/70 Moje Najważniejsze”.
Ekskluzywne wydawnictwo składa się z płyty akustycznej z nowymi  
aranżacjami piosenek, które Krzysztof Cugowski zaliczył do swoich  
ulubionych oraz elektrycznego koncertu The Best Of – live zawierającego 
największe hity. Album jest zarazem podsumowaniem dotychczasowej  
kariery artysty i zapowiedzią nowego otwarcia.
Podczas koncertów publiczność może liczyć na pasjonującą podróż przez 
pięć dekad, pełną wielkich i niezapomnianych hitów w nowych, ciekawych
aranżacjach, okraszonych najwyższej klasy rockowymi dźwiękami.

wykonawcy:

Z
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Mateusz Ziółko – pianista, wokalista, autor muzyki i tekstów. Zdobywca
wielu nagród i wyróżnień, wśród nich zwycięstwo III edycji programu  
”The Voice Of Poland” oraz X edycji programu „Twoja Twarz Brzmi  
Znajomo”. Zwyciężył także w konkursie „Super Debiuty” podczas
51. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
W listopadzie 2016 r. wydał utwór „W płomieniach”, który w 2017 roku 
był najczęściej granym utworem w Polskich rozgłośniach radiowych 
a w serwisie YouTube osiągnął spektakularny wynik ponad 62 miliony  
wyświetleń. 26 maja 2017 roku miała miejsce premiera debiutanckiego  
albumu pt. „Na nowo”, na którym znalazły się takie utwory jak tytułowe
„Na nowo”, „Szkło” oraz „Planety”. 
We wrześniu 2019 r. swoją premierę miał �lm „Legiony”, do którego  
wspólnie z Producentem Tabb’em, stworzył utwór promujący o tym samym 
tytule. 
Wraz z początkiem 2020 r. Mateusz zaprezentował najnowszy singiel  
„Obiecaj mi”, który jest zapowiedzią drugiego albumu artysty.

wykonawcy:

–

Z

–

–

–

–
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To wyjątkowy przegląd wszystkich artystycznych dokonań Artystki  
w odświeżonych, zaskakujących i porywających aranżacjach muzyków 
grupy „AJAGORE”. 
W programie koncertu nie zabraknie ponadczasowych utworów takich jak: 
„Brzydcy”, „Gdybyś”, czy „Czas nas uczy pogody”. Pojawią się też niezwykle 
dawno niewykonywane na żywo, m. in. „Zakład dla normalnych”,
„Ołów”, „Rycerz przegranych spraw” i …niespodzianki. 
Warto zauważyć, iż utwory te pomimo upływu lat są niestety wciąż  
aktualne a ich wymowa w dzisiejszych, niespokojnych czasach wydaje się 
być jeszcze mocniejsza. 
Z racji wyjątkowego charakteru tych wydarzeń, Artystka postanowiła  
również oddać hołd niezapomnianemu Czesławowi Niemenowi,  
pamiętając o przypadającej w 2019 roku 80-tej rocznicy jego urodzin.  
Koncert zwieńczą utwory z ostatnich płyt Grażyny Łobaszewskiej  
– „Przepływamy” i jubileuszowego wydanego w 2017 krążka „Sklejam się”.  
Fanów dobrej muzyki nie może najzwyczajniej w świecie na tym koncercie 
zabraknąć!

wykonawcy:

–

Z

–

–

–
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Marek Piekarczyk jest wokalistą, autorem tekstów i muzyki. 
W latach 1986-1999 współpracował z Teatrem Muzycznym w Gdyni,  
gdzie grał tytułową rolę w rock-operze ”Jesus Christ Super Star”. 
Od roku 2002 śpiewał głównie w zespole TSA.
Występuje też ze swoim projektem „Marek Piekarczyk Akustycznie”,  
w spektaklu „Klenczon – Poemat Rockowy” oraz w wydarzeniu muzycznym 
„Kazania Świętokrzyskie” razem z Józefem Skrzekiem, Atymosem
Apostolisem i Prawosławnym Chórem „Oktoich”.
W 2007 roku ukazało się wydawnictwo „YUGOPOLIS”, na której dwie  
piosenki „Gdzie jest nasza polskich Miłość” i „Czy pamiętasz?” do własnych 
tekstów nagrał Marek Piekarczyk.
W roku 2013 rozpoczął współpracę programem TVP2 – ”The Voice of 
Poland” jako jeden z trenerów i w 2014 roku odebrał „Telekamerę 2013”  
dla ”VOP” jako najlepszego programu muzycznego i był nominowany  
do nagrody „Wiktora” jako „Osobowość telewizyjna 2013”.
Od kilku miesięcy w każdą niedzielę Marek prowadzi swoją audycję  
radiową w RMFfm pt: „Rock end Rolowa Historia Świata”. Od dwóch lat  
występuje też z nowym projektem: „Marek Piekarczyk Symfonicznie”  
oraz „U2 Symfonicznie”.

wykonawcy:
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wykonawcy:

–

Z

–

–

–

–

Stanisław Soyka – śpiewak, instrumentalista, kompozytor – już od lat należy
do grona największych artystów polskiej sceny muzycznej. Komponuje  
i śpiewa pieśni o miłości i o jej braku, pieśni o tęsknocie i spełnieniu,  
ale nie ucieka przed wielkimi problemami współczesności. 
W jego dorobku znajdziemy ponad 30 albumów, z których kilka osiągnęło 
multiplatynowe nakłady. Nigdy nie poddał się modom i trendom.  
Wypracował swój własny język muzyczny przez co należy do grona  
artystów, których styl rozpoznaje się od pierwszych dźwięków a bogactwo 
repertuaru może przyprawiać o zawrót głowy. 
Posiada na koncie dziesiątki autorskich pieśni lecz trudno pominąć fakt,  
że skomponował muzykę do wielu wierszy poetów polskich i ...nie tylko.
Podczas koncertu usłyszymy piosenki z wydanego niedawno albumu  
„Muzyka i słowa Stanisław Soyka”, pieśni do słów Agnieszki Osieckiej  
z albumu „Tylko brać...Osiecka znana i nieznana”, klasyki Czesława  
Niemena z monogra�i „W hołdzie Mistrzowi”, w sąsiedztwie takich  
szlagierów jak „Absolutnie nic”, „Cud niepamięci” czy „Tolerancja”.
Warto wybrać się na koncert Soyki bo to zupełnie tak, jakbyśmy na jakiś
czas znaleźli się w innym wymiarze, pełnym piękna i dobrych emocji,  
które tylko on potra� z taką lekkością wywołać w swojej publiczności. 

Z
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Sławek Uniatowski – wokalista, kompozytor, autor tekstów, multiinstru-
mentalista.
Koncertował z big bandami wykonując repertuar Franka Sinatry,  
Tony’ego Bennetta, Nat „King” Cole’a, Cheta Bakera czy Ellie Fitzgerald,  
m.in. w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego  
w Lusławicach.
O�cjalna premiera debiutanckiej płyty Sławka Uniatowskiego odbyła się  
20 kwietnia 2018 roku. Uniatowski „Metamorphosis” to zbiór 13  
kompozycji Sławka Uniatowskiego, do których teksty napisał sam artysta 
oraz zaproszeni do współpracy: Tomasz Organek, Janusz Onufrowicz  
oraz Michał Zabłocki.
23 maja 2018 roku ukazał się album „Dobrze, że jesteś” Zbigniewa  
Wodeckiego, na którym Uniatowski śpiewa utwór „Nie ma jak Bacharach” 
na podstawie linii melodycznej wymyślonej przez Wodeckiego.



PN

wykonawcy:

Koncert ”The best of” to program złożony z ulubionych przez publiczność
piosenek z przekroju całej twórczości Janusza Radka, m.in. z recitali:
„Serwus Madonna”, „Dom za miastem”, „Opowieść Niemenem”,  
„Gdzieś-Po-Między”, „Z Ust do Ust”, „Popołudniowe Przejażdżki”,  
„Poświatowska / Radek”.
Od początku swojej artystycznej działalności Janusz Radek odważnie
zagłębiał się i poznawał coraz to nowsze muzyczne przestrzenie. 
W koncercie, z zespołem w przystępny, poruszający, ale jednocześnie
odkrywczy sposób przedstawia widzom dotychczasową drogę.
Nie zabraknie więc utworów, które już od długich lat kojarzone są przez  
odbiorców z nazwiskiem Janusza Radka, takie jak: „Kiedy U-kochanie”,  
„Dziękuję za miłość”, „Groszki i róże”, „Na moście w Avignone”, „Dziwny  
jest ten świat”, „Domek bez adresu”.
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30 lat temu, na korytarzu akademika w Zielonej Górze trójka młodych ludzi
zagrała pierwsze wspólne dźwięki i zaczęła się historia.
Historia zespołu, który pozostał wierny sobie i swojej muzycznej drodze,
konsekwentnie krocząc z boku głównego nurtu.
Historia zespołu, który w tylko sobie znany sposób potra�ł połączyć talent
literacki Adama Nowaka z muzyczną �nezją i  fantazją, wytwarzając swój
własny, charakterystyczny i rozpoznawalny muzyczno – literacki język.
Zespołu, który w niedościgniony  sposób zinterpretował piosenki 
Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego – z pełnym szacunkiem  
dla pierwowzorów. Nadto zespołu, który przez te wszystkie lata zbudował 
ogromną więź ze słuchaczami, grając tysiące koncertów – od małych  
klubów po wielkie sale koncertowe. To właśnie koncerty stały się znakiem 
rozpoznawczym „Raz, Dwa, Trzy”  –  jego swoistym DNA.
Koncertami również - bez wielkich fet, akademii i transmisji, pragniemy
uczcić Naszą  z Wami przyjaźń i wyrazić wdzięczność za to, że z nami
jesteście.
Te 30 lat minęło nam jak jeden koncert !

wykonawcy:



19.00

AULA PWSZ

wykonawcy:

N

„Melodie pokoleń” to pełna uroku muzyczna podróż szlakiem  
ponadczasowych melodii cieszących się niesłabnącą popularnością  
i upodobaniem publiczności bez względu na wiek.
Koncert bogaty w nastroje, obejmujący różne style i gatunki muzyczne  
w najlepszym wykonaniu. Gwiazdą koncertu jest niewątpliwie Czesław  
Majewski – znakomity pianista, kompozytor, dyrygent, aranżer i aktor  
kabaretowy, któremu szczególną popularność przyniosły występy  
w telewizyjnym Kabarecie Olgi Lipińskiej (pan Czesio) oraz programach 
muzycznych  „Śpiewające fortepiany”.  Na scenie wystąpią znakomici  
soliści: Anita Maszczyk – sopran i Ireneusz Miczka – baryton, którzy swoimi  
ujmującymi głosami i sceniczną charyzmą zyskali sympatię publiczności  
w kraju i za granicą.
W koncercie wybrzmią melodie z operetek klasyków wiedeńskich  
J. Straussa, E. Kálmána, i F. Lehára, musicali – „Skrzypek na dachu”,  
„Upiór w operze”, „West Side Story” a także przepełnione słońcem  
pieśni neapolitańskie oraz pełne uroku standardy polskiej i światowej  
piosenki.
Gwarantowany wyjątkowy wieczór, pełen muzycznych doznań na  najwyższym  
poziomie!
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DE MONO to jeden z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych
zespołów muzycznych w Polsce.
Piosenki „Statki na niebie”, „Znów jesteś ze mną”, „Kamień i aksamit”  
czy  „Kochać inaczej” – to tylko jedne z wielu największych hitów zespołu.
Dodatkowo podczas występu usłyszymy kompozycje pochodzące  
z solowych płyt Roberta Chojnackiego „Budzikom śmierć”, a także piosenki 
napisane przez Marka Kościkiewicza do �lmu – Szczęśliwego Nowego  
Jorku.
Koncert DE MONO to energia, znakomity kontakt z publicznością i piosenki,
które wszyscy znają i śpiewają razem z zespołem.

wykonawcy:
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Kuba Badach – wokalista, instrumentalista, kompozytor, aranżer, producent
muzyczny; lider zespołu Poluzjanci (dawniej Polucjanci) oraz członek grupy
The Globetrotters.
Jego muzyczna kariera przeplatała się współpracą z takimi twórcami jak:
Katarzyna Gaertner, Mieczysław Szcześniak, Ryszard Rynkowski, Andrzej
Zaucha, Robert Janson, Ewa Bem, Zbigniew Namysłowski, Henryk  
Miśkiewicz czy Kayah.
Kuba Badach to muzyk o niezwykłej wrażliwości i dwukrotny laureat
Fryderyków.
W 2009 roku wydał album „Tribute to Andrzej Zaucha. Obecny”  
i tym właśnie będzie ten koncert – rodzajem hołdu dla nieodżałowanego  
i niezapomnianego twórcy….



Fot. J. Poremba

wykonawcy:
–

–
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Andrzej Piaseczny w swoim arcybogatym dorobku artystycznym posiada 
wiele płyt o statusie platynowych, a zawarte na nich przeboje od prawie 
trzech dekad nie schodzą z czołowych miejsc list przebojów. Śmiało można
sformułować tezę, iż polska scena muzyczna (a w szczególności jej main-
streamowy nurt) pozbawiona Andrzeja Piasecznego, byłaby środowiskiem
zdecydowanie uboższym.
Artysta współpracował m. in. z Janem Borysewiczem, Natalią Kukulską,  
Robertem Chojnackim, Johnem Porterem, Sewerynem Krajewskim  
i Stanisławem Sojką, wielokrotnie z powodzeniem udowadniając, iż nie 
stroni od dużych, muzycznym wyzwań, wychodzących poza nawias  
twórczości komercyjnej….
Andrzej Piaseczny dał się poznać także jako trener czy juror bijących rekordy 
popularności telewizyjnych show - The Voice of Poland i The Voice Senior.
Dla swoich fanów na przestrzeni lat stał się synonimem artysty kompletnego, 
nieustannie nagradzanego wyróżnieniami, nie tylko na niwie działalności 
muzycznej…
Koncert będzie wiązanką największych przebojów Andrzeja Piasecznego, 
które zawsze chce  usłyszeć publiczność i paru perełek, czyli kompozycji 
mniej znanych, które są bliskie sercu samego Artysty.

P

Fot. M. Michalski
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Grzegorz Turnau – pisze, wykonuje i nagrywa piosenki od ponad  
trzydziestu lat. Do tej pory ukazało się 16 solowych albumów z jego  
muzyką pisaną do wierszy różnych autorów, a także do jego własnych  
tekstów. Wydał też kilka płyt okazjonalnych, a na kilkunastu innych  
gościnnie występował jako wokalista, autor muzyki, tekstu oraz jako  
pianista. Jest także autorem muzyki do kilkudziesięciu spektakli  
teatralnych, programów telewizyjnych i filmów.
Otrzymał dziewięć „Fryderyków” – nagród polskiej fonografii. Artysta  
prowadzi bardzo intensywną działalność koncertową, występując solowo, 
w duetach, składach kameralnych, a przede wszystkim z własnym  
zespołem.
GRZEGORZ TURNAU L3 KONCERT to przekrój tych najbardziej i trochę mniej
znanych piosenek artysty, zaaranżowanych na kwartet, dzięki czemu cały
występ z jednej strony jest kameralnym wydarzeniem, lecz z drugiej utwory
nabierają lekko „jazzującego” charakteru, a tym samym większej dynamiki.
Koncert jest na pewno niezwykle atrakcyjny zarówno dla stałych fanów 
Grzegorza Turnaua, jak i dla tych, którzy z jego twórczością nie byli do tej 
pory zaznajomnieni.

wykonawcy:

 –
 –
 –

 –
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Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej jest muzycznym ambasadorem 
Straży Granicznej w kraju i za granicą. Z powodzeniem i uznaniem prezentuje 
się na licznych międzynarodowych festiwalach muzycznych m.in.  
w Niemczech, Belgii, Danii, Słowacji, Włoszech, Węgrzech, Szwecji,  
Szwajcarii, Norwegii, Ukrainie, Litwie, Białorusi, Czechach, Francji,  
Holandii, Szkocji, Anglii, Norwegii oraz w Stanach Zjednoczonych.  
Reprezentuje Straż Graniczną w czasie najważniejszych uroczystości  
państwowych i okolicznościowych.
Prezentuje muzykę operową, operetkową, musicalową oraz rozrywkową. 
Swoim patriotycznym repertuarem podtrzymuje tradycje narodowe  
oraz przedstawia z muzycznym rozmachem bogatą historię polskości.  
Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej od lat wpisuje się złotymi  
zgłoskami w promocję Polski na całym świecie. Jest swoistym  
kierunkowskazem dla wielu młodych adeptów sztuki artystycznej w kraju 
i za granicą.
Wielokrotnie uhonorowana nagrodami i wyróżnieniami. W dorobku zespołu 
znajdują się nagrania kilkunastu płyt CD  z muzyka klasyczną, regionalną  
i rozrywkową.



FRANCIS VEBER

reżyseria: MARCIN SŁAWIŃSKI

Życzeniem żony Christine był co prawda rasowy york, jednak małżonek 
Jaques wybiera w sklepie zoologicznym mniej absorbujące zwierzę, 
a mianowicie… rybkę. Od tego momentu ich mieszkanie codziennie 
powiększa się o kolejnego lokatora. I tak pod ich dach tra�a długoletni 
znajomy, od lat podkochujący się w Christine oraz bezdomna kobieta, 
szukająca pomocy. A wraz z każdym kolejnym gościem pojawiają się nowe 
tajemnice, których powiernikiem staje się pływająca w akwarium rybka. 
Co mąż będzie chciał ukryć przed żoną? I co ona sama zrobiła 
nieprzyzwoitego?   Czy wszystkie skrywane sekrety w końcu wyjdą na jaw 
czy rybka zachowa je dla siebie…?

o



o

Sytuacja „jak z życia wzięta”, ale to przecież komedia. Pełno tu zabawnych 
skojarzeń, szermierki na słowa i paradoksalnych sytuacji.  
Ta komediowość jest jednak warstwą zwierzchnią całości. Są w tej opowieści 
odwołania do teatru absurdu i wielkiej literatury. Jest też miejsce  
(nie zdradzając szczegółów akcji) na re�eksję, na chwilę zastanowienia  
– co dalej z rodziną.
To już kolejna propozycja Teatru 13 sięgająca do współczesnej komedii.  
Widoczne są poszukiwania własnego, oryginalnego języka teatru. Chociaż 
jest dużo zabawy, radości, śmiechu to nie wszystko jest łatwe i przyjemne. 
Jak w życiu. 

scenariusz i reżyseria: JACEK MAZANEC



Dwa akty rozpięte na wielu emocjach – blisko życia, ludzkich ułomności, 
codziennych śmiesznostek i niespełnionych tęsknot.  On i ona we własnej 
sypialni… 
Ale spokojnie, obejdzie się bez ekscesów, przecież to stare dobre  
małżeństwo. Rutyna, czasem znudzenie i zrzędzenie, dużo zaufania  
i szacunku, a do tego sporo wykrętów i szukania dziury w całym. Tempo 
akcji staje się zawrotne, gdy do sypialni tych dwojga wpada przez balkon 
cuchnący bezdomny.  
„Ranny ptaszek” jest komedią, która śmieszy bez wymuszania rechotu  
i wzrusza bez sentymentalizmu, a na koniec zostawia widzów w poczuciu 
mile i z sensem spędzonego wieczoru. 

o

COLLEEN MURPHY

reżyseria: DARIUSZ TARASZKIEWICZ



o

reżyseria: TOMAS SVOBODA

– –

Zapraszamy na wesoły wieczór w towarzystwie czterech życiowych  
nieudaczników: dyrygenta, który w wypadku stracił powieki, cierpiącego 
na gigantyzm mykologa, nieśmiałego urzędnika skarbówki i bezrobotnego 
wynalazcy oraz czterech niezwykłych Sarenek. Mogą one spełnić jedno  
i jak to w bajkach bywa – pierwsze wypowiedziane – życzenie każdego  
z tych pechowców. Czym grozi takie spełnianie życzeń, przekonajcie  
się Państwo sami. 



o

Jesteśmy świadkami scen jak z �lmów Tarantino. Głównym bohaterem 
zamieszania jest Kornel, któremu w życiu nie wyszło, konkretnie nie wyszło 
mu małżeństwo. Dość spektakularny to był koniec, bo na oczach gości,  
w kościele, z rozrywającym serce wyznaniem, że z kolei jej serce należy  
do innego. Dalej mamy krwawą jatkę, rękoczyny i paschał jako narzędzie 
pomocnicze w walce, na szczęście nie narzędzie zbrodni. Gdyby tak było, 
już byśmy się nad losem Kornela i jego towarzyszy nie pochylali. 
Jednak czy aby na pewno Kornel gra pierwsze skrzypce w tej opowieści? 
Bohaterów jest wielu. Właściwie to bohaterek, bo to kobiety są punktem 
wyjścia męskich rozmów. 
Siedmiu facetów w kwiecie wieku – każdy  inny – rozmawia o kobietach. 
Rozpiętość profesji spora, bo od kelnera, przez muzyka rockowego,  
po naukowców.  Nie są to miłe czy sentymentalne pogaduszki. Oprócz  
analizy życiowej porażki Kornela, którego pogoniła słodka „Aliszia”, każdy 
z panów ma coś do powiedzenia na temat swoich doświadczeń. Wniosek, 
jaki się nasuwa o płci pięknej, jest krótki i bolesny: „bo to złe kobiety były”.

SB

scenariusz i reżyseria: ANDRZEJ SARAMONOWICZ



Bieg komicznych wydarzeń w tej znakomitej brytyjskiej komedii 
sytuacyjnej, może nabrać zawrotnego tempa, a rozbawienie Widzów  
całkowicie wymknąć się spod kontroli. (...)
Jak poradzą sobie z wzajemnymi uszczypliwościami dwa zabawne  
angielskie małżeństwa z 20-letnim stażem? Jak rozbudzić dziką  
namiętność w mężu fajtłapie? Jak ów próbuje dotrzymać kroku szwagrowi 
seksoholikowi? Jak zaimponować zmanierowanej zamożnej siostrze  
i nie zabić jej wędzonym łososiem? Oraz czy szczotka sedesowa  
z wizerunkiem pary królewskiej może pomóc w samobójstwie pięknej  
20-latce? – odpowiedzi mogą być abstrakcyjnie zaskakujące!
Jedyne przewidywalne tego wieczoru, to ponad 2 godziny dobrego  
dowcipu,  humoru  i  śmiechu  do  łez!

o

JOHNNIE MORTIMER & BRIAN COOKE

reżyseria: ANDRZEJ ROZHIN



Mały hotelik na peryferiach, do którego nie tra� z pewnością nikt 
znajomy. Przytulny pokoik, zmrożony szampan, rozpaleni namiętnością 
młodzi kochankowie… A jednak cały misterny plan niespodziewanie 
zaczyna się sypać mimo rozpaczliwych wysiłków ekscentrycznego 
recepcjonisty.  
Jak zakończy się ta hotelowa historia? 
Komu pierwszemu zabraknie pomysłów na „słodkie kłamstewka”? 
Przekonajcie się Państwo sami!

o

DEREK BENFIELD

reżyseria i adaptacja: OLAF LUBASZENKO



SB

Napisana z matematyczną precyzją – oczywiście przez mężczyznę – sztuka
o kobietach. Skonstruowana jak misterna układanka z puzzli. 
Jednak każda z bohaterek bardziej niż babą jest tutaj człowiekiem.  
Ich losy i powodujące nimi uczucia subtelnie i dyskretnie ocierają się o siebie,  
a one samie przeglądają się w sobie nawzajem jak w tysiącu lustrach:  
matka i córki, siostry, rywalki, najlepsze przyjaciółki, koleżanki z pracy  
i koleżanki z przedszkola z lalką Barbie w objęciach oraz żywotne  
pensjonariuszki Domu Seniora. Wszystkie znalazły się w sieci skompliko- 
wanych relacji międzyludzkich.

o

reżyseria: PAWEŁ SZUMIEC



ND
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Przedstawienie w konwencji  pantomimy. Opowiada o życiu dwojga  ludzi 
na przestrzeni przed i powojennej Polski, aż do czasów nam współczesnych. 
Sztuka  ob�tuje w momenty komiczne, groteskowe, ale i też nie pozbawione 
wątków wzruszających. Jest to osobiste wspomnienie z mojego  
dzieciństwa i przeżyć z nim związanych, gdyż inspiracją do napisania  
scenariusza stały się niektóre epizody z życia moich rodziców.

Józef Markocki
o

reżyseria i adaptacja: JÓZEF MARKOCKI



ND

Scenariusz tego spektaklu powstał w oparciu o opowiadania ze zbioru 
„Sklepy cynamonowe” i „Sanatorium pod klepsydrą” polskiego pisarza  
żydowskiego pochodzenia, Brunona Schulza, głównie zaś zainspirowany 
krótkim opowiadaniem  „Ulica krokodyli”.

Spektakl był prezentowany m.in. w ramach IV Międzynarodowego  
Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu na Ukrainie, oraz dwukrotnie  
na Festiwalu  w Avignon we Francji.

o

reżyseria: JÓZEF MARKOCKI



PN

Spektakl powstał na kanwie dramatu „Wariat i Zakonnica” Stanisława  
Ignacego Witkiewicza. Sztuka nie jest wierną ilustracją dramatu  
Witkiewicza, choćby dlatego, iż używa środków charakterystycznych  
dla teatru ruchu. Jest współczesną wizją człowieka uwięzionego  
i uwikłanego w słabości ludzkiej natury. Mityczna puszka Pandory  
jest zatem nie tylko symbolem niedoli ludzkiej, ale pełni tutaj rolę  
mikrokosmosu, w którym przyszło nam żyć.
Bohaterowie doświadczają siebie również poprzez pryzmat indywidu- 
alnego spojrzenia i stają się mocni w swej słabości, która też staje się formą 
niewoli. Miłość, erotyka, pożądanie a nawet zbrodnia doskonała, pełnią  
tu rolę swoistego katharsis i prawdopodobnie są jedynymi drogami  
by opuścić Pandorę.

o

PANDORA
reżyseria i adaptacja: JÓZEF MARKOCKI



Czterej przyjaciele – Roland, Karol, Andy i Mario spotykają się raz w tygodniu 
w od dawna nie używanej kotłowni centrum handlowego. Możliwość  
posiedzenia w męskim gronie to dla nich jedyna możliwość ucieczki  
od konieczności robienia zakupów ze swoimi żonami. Właśnie te zakupy  
to temat przewodni ich spotkań i początek kłopotów w domu.  (...)
 „Klub Mężusiów” to ironiczny pstryczek w nos dla problemów małżeńskich. 
Dowcipne ukazanie dwóch, diametralnie różniących się od siebie światów 
– kobiet i mężczyzn. Współczesny język, zaskakujące zwroty akcji, lekkie  
pointy i mistrzowskie konwersacje, to recepta na zabawę, przed którą  
nie da się obronić. Komedię uzupełniają wielkie światowe hity disco,  
które łamały serca kobiet i królowały na pierwszych miejscach list przebojów. 
„Klub mężusiów” to męska jazda w szalonym komediowym tempie  
w gwiazdorskiej obsadzie, którą trzeba obejrzeć!

o

SPEKTAKL DLA WIDZÓW DOROSŁYCH

KRISTOF MAGNUSSON

reżyseria: ANDRZEJ ROZHIN



Niefortunna pomyłka zmienia noc poślubną młodych i całkowicie  
niedoświadczonych nowożeńców w prawdziwy koszmar. Elizabeth  
i Timothy nie spędzą tych wyjątkowych i jakże ważnych dla nich chwil 
sami. Niespodziewanie do ich apartamentu hotelowego wkracza 
inna para świeżo upieczonych i bardziej dojrzałych małżonków. 
Obie rezerwacje są ważne, wolnych pokoi brak, a Wanda i Frankie  
ani myślą rezygnować ze swoich planów. Po chwilowym impasie,  
rozpoczyna się wojna o pokój. I tak najpiękniejsze chwile na nowej drodze 
życia obydwu par, zamieniają się w istne wariactwo. Ta noc poślubna  
będzie bezsenna… 
Jednak nie takich doznań i atrakcji spodziewali się po niej nowożeńcy. 
Wypadnięty dysk, mdłości, krwotok z nosa, wspinaczka po rynnie  
na piętnastym piętrze, telefony od wścibskiej mamusi, bezczelny boy 
hotelowy wyłudzający napiwki i na koniec… zabawa w chowanego.    
Czy nowożeńcy zdołają w takich okolicznościach skonsumować swoje  
małżeństwo?

o
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BILLY VAN ZANDT & JANE MILMORE

reżyseria: OLAF LUBASZENKO
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o

Komedia, która poruszając powikłane relacje damsko-męskie, ob�tuje  
w niebywale śmieszne sytuacje i dialogi. Aktorzy tego spektaklu to genialni 
artyści komediowi, grający w wielu hitach teatralnych i �lmowych.
„Serca na odwyku” to gwarancja rozrywki na najwyższym poziomie  
i komedia, która bawi widza do łez!

SPEKTAKL DLA WIDZÓW DOROSŁYCH

MURRAY SCHISCAL

reżyseria: CEZARY ŻAK



ND

o

Marcin Niewiarowski sfrustrowany swoim dotychczasowym życiem tra�a 
do gabinetu psychoanalityka, a ten próbując zdiagnozować jego  
przypadek wciąga go w szaloną opowieść o życiu. Wraz z bohaterem,  
odgrywanym na scenie po kolei przez wszystkich aktorów, wędrujemy 
przez kluczowe momenty jego pełnej absurdów historii. 
To przewrotna i prześmieszna opowieść, w której współgrają: brawurowe 
tempo, aktorskie kreacje, błyskotliwy humor, niespodziewane zmiany ról  
i zwroty akcji.
Święci tego tygodnia to uniwersalna opowieść o człowieku uwikłanym  
w życie pełne codziennych absurdów, nierozwiązywalnych problemów  
i groteskowych zdarzeń. A śmiech, który towarzyszy widzom od pierwszej 
do ostatniej minuty spektaklu, rodzi na koniec re�eksję… jak blisko nam  
do świata scenicznej kreacji.

tekst i reżyseria: KRZYSZTOF NIEDŹWIEDZKI



Ludomir Handzel
Prezydent Miasta Nowego Sącza

Zapraszamy!


