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25 marca, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Teatru 
zapraszamy na pełną niespodzianek wędrówkę po teatral-
nym labiryncie. Niezwykłe doznania, niezwykłe spotkania, 
a może... zajęcia praktyczne z aktorami!

n godz. 8.30 – 10.30 – dla dzieci (wstęp 5 zł)

n godz. 12.00 – 14.00 – dla młodzieży (wstęp 5 zł)

n godz. 18.00-20.00 – dla wszystkich (wstęp 10 zł)

P O D R Ó Ż D O W N Ę T R Z A S C E N Y
w  r amach  ogó lnopo l s k i e j  akc j i  Dot kn i j  Tea t r u
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 ROBERT URBAŃSKI  
CESARZ AMERYKI

reżyseria Jacek Głomb
scenografia Małgorzata Bulanda
muzyka Bartek Straburzyński
ruch sceniczny Witold Jurewicz

– W konwencji realizmu magicznego w stylu Márqueza prag
niemy opowiedzieć historię, w której jest miejsce na każdą ludzką 
podłość, ale i na międzyludzką solidarność. Opowieść, w któ
rej ucieka się z ojczyzny, bo się jej nienawidzi, ale potem zawsze 
się za nią tęskni. Tak Jacek Głomb opisuje legnickiemu dzienni
karzowi swoje bielskie przedsięwzięcie. 
Dramatopisarz Robert Urbański zain-
spirował się głośnymi książkami Mar-
tina Pollacka („Cesarz Ameryki" oraz 
„Po Galicji"), a także źródłami dawniej-
szymi, jak poemat Marii Konopnickiej 
„Pan Balcer w Brazylii” czy reportaże 
Adolfa Dygasińskiego oraz listy i wspo-
mnienia z epoki. Po raz pierwszy w pol-
skim teatrze podjął temat  masowej emigracji chłopów galicyjskich 
do Ameryki Południowej na przełomie XIX i XX wieku. Najwięk-

sza fala tej emigracji (1890-1891) 
została nazwana „gorączką brazylij-
ską”. Chłopi, zachęcani do wyjazdów 
przez często nieuczciwych agentów, 
wierzyli, że za oceanem czeka na 
nich kraj mlekiem i miodem  płynący, 

Imigranci z Europy na plantacji kawy w Brazylii,   
zdjęcie z początków XX wieku.

XIX-wieczna chata polskich  
imigrantów w  Brazylii (skansen 
Bosque de Papa w Kurytybie)

Polscy imigranci na nabrzeżu 
portu Santos w stanie São Paulo. 
Rok 1907.
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 rządzony przez arcyksięcia 
Rudolfa, austro-węgier-
skiego następcę tronu, 
który, wbrew oficjalnym 
informacjom, jakoby nie 
 zginął samobójczą śmier-
cią, lecz oczekuje na swo-
ich poddanych w nowej 
ojczyźnie. Byli wśród nich 

Polacy,  Ukraiń cy i Żydzi. Uciekając przed „galicyjską biedą” sprze-
dawali, często za bezcen, skromny dobytek i wędrowali w nie-
znane. Stawali się ofiarami wyzysku na plantacjach kawy, kobiety 
 trafiały niekiedy w sidła handlarzy żywym towarem. Byli jednak 
też tacy, którzy ciężką pracą osiągnęli w nowym kraju dobrobyt, 
na który mieli niewielkie szanse w rodzinnych stronach. – Ówcze-
śni uciekinierzy tylko po części są zupełnie inni niż dziś; w dużej 
mierze przypominają dzisiejszych emigrantów – zauważa reżyser 
przedstawienia.
 Jacek Głomb – rocznik 1964, od 1994 roku 
dyrektor teatru w Legnicy (od 1999 r. noszą-
cego imię Heleny Modrzejewskiej) – jest w Pol-
sce pionierem idei teatru rozumianego jako 
sojusz artystów i publiczności w celu przywró-
cenia społecznej pamięci: „Sztuka teatru ma 
przywracać do życia zapomniane przestrzenie – sięgać do historii 
poprzez rekonstrukcję lub kreację legendy, a tym samym pomóc 
budować lokalną tożsamość”. Do jego najgłośniejszych dokonań 
należą „Ballada o Zakaczawiu” (2000), „Koriolan” (1998), „Wschody 
i zachody miasta” (2003). Spektakl „Operacja Dunaj” (2006) o inter-
wencji w Czechosłowacji stał się kanwą filmu fabularnego pod tym 
samym tytułem (autorem sztuki i scenariusza był Robert Urbański). 
Wiele przedstawień Głomba granych było w naturalnych przestrze-
niach miasta (kościół, poniemiecka fabryka amunicji, dziedziniec 
zamku, nieczynne kino, magazyn pofabryczny, zrujnowana stara 
sala teatralna). Rok temu Jacek Głomb ogłosił „Manifest kontr-
rewolucyjny”, w którym opowiadając się za za tzw. Teatrem Opo-
wieści staje w obronie wspólnoty, w obronie opowieści zapomnia-
nych, w obronie człowieka pojedynczego, w obronie artystycznego 
kunsztu. Jako wystąpienie przeciwko modnej „scenicznej inwazji 
sztuki skrawków i zlepków” ten program artystyczny wywołał burz-
liwe dyskusje w środowisku teatralnym.
• PREMIERA 20 kwietnia o godz. 19.00
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 bilety: 50, 40 zł 
 bilety na premierę 70 zł

Rodzina imigrantów ukraińskich w Brazylii, fot. z 1891 r.

Jacek Głomb
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MICHAEL MCKEEvER 
POCZTÓWKI 
Z EUROPY

reżyseria Witold Mazurkiewicz
obsada: Magdalena Gera, Jadwiga Grygierczyk, 
Barbara Guzińska, Maria Suprun, Rafał Sawicki, 
Grzegorz Sikora

Po ośmiu latach wojaży po Europie młody i zamożny Avery Sut-
ton wraca do rodzinnego domu. Nie sam – towarzyszy mu urocza 
narzeczona poznana w Paryżu. Zamierza ją przedstawić rodzicom. 
Ale wszystko jest inaczej niż można się było spodziewać. Ukochany  
rottweiler znikł, za to w sypialni łypie okiem wypchany łoś. Zmarła 
rok wcześniej babcia – jednak żyje. Jeszcze lepiej powodzi się cioci 
Ester, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie erotycznych 
rozmów przez telefon (co nie przeszkadza jej w gotowaniu). Nie wia-
domo, gdzie się podziała służąca, za to ojciec gra nocą w golfa, bo 
ma „świecące kulki”... Autor zaznacza, że mieszkańcy tej dosłownie 
odchylonej od pionu rezydencji są ludźmi uroczymi i „nie przypo-
minają Rodziny Adamsów”. Ciekawe, dlaczego uznał to zastrzeże-
nie za niezbędne? Absurdalny, niekiedy czarny humor i zwariowane 
zwroty akcji tworzą opowieść sceniczną o miłości i rodzinie, która z 
powodzeniem bawi publiczność wielu teatrów świata.
Mimo iż jawnym przesłaniem „Pocztówek z Europy” zostaje hasło 
„warto rozmawiać”, istnieje jeszcze drugie dno szczęśliwego zakoń-
czenia. – napisała w ciekawej analizie bielskiego spektaklu Kinga 
Kościuk – Nieświadome mechanizmy, naznaczone tu etykietką „uwa-
żać!” nadal, po kryjomu, snują swoje nici, pomagając utrzymać boha-
terom przyjazny obraz świata. (http://www.rozswietlamykulture.pl/)

 bilety:  40, 30 zł czas trwania: 2 godz.

Grzegorz Sikora, Rafał Sawicki,  
Jadwiga Grygierczyk, Barbara Guzińska
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„Walizki pełne wody” to zdecydowanie najlepsze widowisko muzyczne 
z dotychczas prezentowanych podczas gal sylwestrowo-noworocznych 
w Teatrze Polskim – wyrokowała po premierze Agnieszka Pollak-
-Olszowska z portalu bielsko.biala.pl
„Walizki..." to spektakl muzyczny stworzony przez Roberta Tala-
czyka z piosenek grupy Kabaret Moralnego Niepokoju. Artyści 
Teatru Polskiego wykonują kilkanaście utworów – zabawnych, 
lirycznych, kontynuujących najlepszą tradycję polskiej piosenki 
kabaretowej, między innymi kompozycji Włodzimierza Nahor-
nego i Piotra Bukartyka, które znalazły się na pierwszym i jak dotąd 
jedynym albumie muzycznym w dorobku kabaretu. Ważnym ele-
mentem widowiska jest ruch sceniczny opracowany przez Kata-
rzynę Zielonkę.
Autorzy piosenek (biorący wirtualny udział w spekatklu) zachęcają 
Państwa następująco: Piosenka w polskim kabarecie ma piękną tra-
dycję, lecz chyba ostatnio czasy jej nie sprzyjają. Wydając płytę z pio-
senkami idziemy pod prąd tym złym tendencjom, gdyż uważamy, że 
z prądem płyną tylko zdechłe ryby. W ten sposób przy okazji wra-
camy do źródeł, bo zaczynaliśmy od poezji.

WALIZKI PEŁNE WODY
reżyseria Robert Talarczyk
obsada:  
Marta Gzowska-Sawicka, Jagoda Krzywicka, 
Kuba Abrahamowicz, Tomasz Lorek,  
Adam Myrczek

 bilety: 30, 20 zł czas trwania: 1 godz. 10 min.
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Jedno z najgłośniejszych w ostatnich miesiącach przedstawień 
Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, w 18. Ogólnopolskim Konkur-
sie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, organizowanym 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut 
Teatralny, nagrodzone jako najlepszy spektakl roku 2012 (nagroda 
zespołowa). W tym samym konkursie nagrody indywidualne otrzy-
mały Ewelina Marciniak za reżyserię i Jaśmina Polak za rolę Córki. 
 Obydwie artystki zdobyły również prestiżowe nagrody na Festi-
walu Prapremier w Bydgoszczy. Wcześniej Marta Gzowska-Sawicka 
otrzymała Laur Dembowskiego bielskiego koła ZASP za rolę Matki. 
W listopadzie ub. roku spektakl triumfował na Forum Młodej 
Reżyserii w Krakowie, w grudniu wzbudził duże zainteresowanie  
na festiwalu Boska Komedia (czego efektem jest zainteresowanie 
organizatorów poważnych zagranicznych festiwali). W marcu spek-
takl staje do konfrontacji z innymi dziełami młodych reżyserów 
w ramach katowickich „Interpretacji”.
Pisał Piotr Grzymisławski (sztukawspolczesna.org):
Autorzy od samego początku prowadzą perwersyjną grę, oferując 
widzowi iluzję, że kiedyś zagadka śmierci ojca zostanie rozwiązana. 
W zamian na końcu otrzymujemy warianty rekonstrukcji zdarzeń, 
wszystkie jednakowo nieistotne. Ważniejsze jest to, co drąży postaci: 
dwuznaczność, która kryje się pod społecznie przypisanymi rolami 
Detektywa, Matki, Córki, Syna czy Siostry zmarłego...

 bilety: 30 i 20 zł czas trwania: 1 godz. 10 min.

 MICHAŁ BUSZEWICZ 
ZBRODNIA

reżyseria Ewelina Marciniak
dramaturgia Michał Buszewicz
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przedstawienia
                        dzień po dniu

2 sobota  BIELSKO-BIAŁA BLIŻEJ NAS 9.00 (d) 
 złaz PTTK – zwiedzanie teatru

2 sobota  MIStrz & MAŁgOrzAtA StOry 19.00 (d)
2 sobota  zBrOdNIA 16.00 (m)
3 niedziela MIStrz & MAŁgOrzAtA StOry 19.00 (d)
8 piątek  POcztówKI z EurOPy 19.00 (d) 
 spektakl zamknięty

9 sobota  PrOSzę, zróB MI dzIEcKO... 16.00 (m)
9 sobota  wALIzKI PEŁNE wOdy 19.00 (d)
10 niedziela PrOSzę, zróB MI dzIEcKO... 18.00 (m)
10 niedziela POStrzęPIONE KALENdArzE 19.00 (ps) 
 piosenki Wiery Gran

10 niedziela zBrOdNIA 19.00 
 gościnnie w Katowicach na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej 
 Interpretacje w Katowicach

11 poniedziałek MuzyczNE FLIrty I rOMANSE 18.00 (d) 
 koncert Orkiestry im. Telemanna, gość specjalny: Jolanta Kremer

14 czwartek  SzALONE NOŻyczKI  19.00 (d)
14 czwartek  wALIzKI PEŁNE wOdy 19.00 (m)
15 piątek  SzALONE NOŻyczKI  19.00 (d)
15 piątek  wALIzKI PEŁNE wOdy 19.00 (m)
16 sobota MIŁOść w KöNIgShüttE 19.00 (d)
16 sobota SINgIELKA 16.30 (m)
17 niedziela MIŁOść w KöNIgShüttE 19.00 (d)
17 niedziela SINgIELKA 16.30 (m)
19 wtorek BIELSKA ScENA KABArEtOwA 19.00 (d) 
 kabaret JURKI

20 środa FABryKA SENSAcJI PrOSzyK I S-KA 19.00 (m) 
 Nasza kuchnia – premiera

21 czwartek wOKóŁ SzEKSPIrA 19.00 (d) 
 gościnnie – Andrzej Seweryn

22 piątek AudIENcJA V 19.00 (d) 
 gościnnie – Piotr Zawadzki w sztuce Bogusława Schaeffera

22 piątek hOtEL NOwy śwIAt  
 gościnnie w Teatro Astra (Turyn, Włochy)

23 sobota PrOJEKt: 3 SIOStry 18.00 (d) 
 gościnnie – taneczny spektakl autorski Agnieszki Bednarz, Pauliny Jóźwickiej  
 i Katarzyny Kostrzewy przy współpracy z Wydziałem Teatru Tańca PWST

23 sobota hOtEL NOwy śwIAt 
 gościnnie w Teatro Astra (Turyn, Włochy)

24 niedziela MIchAŁ BAJOr 18.00 (d) 
 koncert – Od Piaf do Garou

25 poniedziałek POdróŻ dO wNętrzA ScENy 8.30, 12.00, 18.00 (d) 
 w ramach ogólnopolskiej akcji Dotknij Teatru – zwiedzanie i warsztaty

M A r z E c



najserdeczniejsze

             ż
yczenia

wielkanocne!

Miejsca prezentacji przedstawień:  
d – w gmachu głównym, m – Mała Scena, ps – Scena Pod Sceną.  

Teatr Polski zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.  
Najnowsze informacje www.teatr.bielsko.biala.pl

6 sobota  POcztówKI z EurOPy 19.00 (d)
7 niedziela POcztówKI z EurOPy 19.00 (d)
7 niedziela rOMEO, JuLIA I czAS 18.00 (m)
9 wtorek MAydAy 2 19.00 (d)
10 wtorek MAydAy 2 19.00 (d)
12 piątek  I Będą śwIętA 19.00 (d) 
 gościnnie – Agnieszka Przepiórska w sztuce z tragedią smoleńską w tle.  
 Teatr Konsekwentny Warszawa.

12 piątek  MIŁOść w KöNIgShüttE  
 gościnnie w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

13 sobota MIŁOść w KöNIgShüttE 19.00 (d)
13 sobota SINgIELKA 16.30 (m)
14 niedziela MIŁOść w KöNIgShüttE 19.00 (d)
14 niedziela SINgIELKA 16.30 (m)
18 czwartek  FABryKA SENSAcJI PrOSzyK I S-KA 18.00 (m) 
 C.K. Starostwo w Białej a emigracja galicyjska do Ameryki  
 przed I wojną światową

20 sobota cESArz AMEryKI – premiera 19.00 (d)
21 niedziela cESArz AMEryKI 19.00 (d)
22 poniedziałek OdPOczywANIE 11.00 (m) 
 projekcja spektaklu i spotkanie z red. Jackiem Sieradzkim

23 wtorek BIELSKA ScENA KABArEtOwA 19.00 (d) 
 Tomasz Jachimek

24 środa SEKrEtNy Ogród 19.00 (d)
26 piątek cESArz AMEryKI 19.00 (d)
27 sobota cESArz AMEryKI 19.00 (d)
27 sobota wALIzKI PEŁNE wOdy 17.00 (m)
28 niedziela cESArz AMEryKI 19.00 (d)
28 niedziela wALIzKI PEŁNE wOdy 17.00 (m)

przedstawienia
                        dzień po dniu
K w I E c I E Ń
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Spektakl przywołujący pamięć ofiar obozu Zgoda w Świętochło-
wicach, funkcjonującego od lutego do listopada 1945. Powojenny 
zamęt na Górnym Śląsku (ubecy, Wehrwolf, Rosjanie, milicjanci), 
a na tym tle trudna miłość doktora Jana Schneidera (Artur Święs) 
i Marzeny, nauczycielki polskiego (Anna Guzik), czującej się obco 
wśród mieszkańców Chorzowa w pierwszych miesiącach po wojnie. 

W „Newsweeku” notował Igor T. Miecik: Ofiarami są tu wszy-
scy: dr Schneider ze swoimi niechcianymi mundurami, z Wehrmachtem, 
Sowietami i Berlingiem. Cóż z tego, że wraca do ukochanego rodzinnego 
Chorzowa, skoro nadal nie wie, co powinien czynić – pomagać podzie-
miu, słuchać Sowietów, być fair wobec swojego nowego munduru Ludo-
wego Wojska? A jak ma żyć z właśnie poślubioną Marzeną, która nie 
cierpi Śląska? Ale i ona, Marzena, jest tu ofiarą: wychowana na Sien-
kiewiczu, Panu Tadeuszu i kulcie szlacheckiego zaścianka, jest na Ślą-
sku boleśnie samotna, skazana na rodzący się w niej szowinizm i agre-
sję, bo jako zakładniczka małomiasteczkowej obyczajowości nie może 
porzucić męża i wrócić do domu z etykietką rozwódki. Ofiarą jest też 
sowiecki major pilnujący chorzowskich hut i kopalń. Rwie się do ojczy-
zny, ale gdy w końcu ma wracać, przed oczami stają mu wspomnienia 
aresztowań NKWD. Nawet kapitan Zalewski z obozu Zgoda jest ofiarą 
– z oświęcimskim stygmatem na przedramieniu na zawsze uwięziony 
we własnej nienawiści. Gdy „Miłość w Königshütte” została wystawiona 
w Chorzowie, owacje na stojąco trwały 4 minuty i 20 sekund. Tym, dla 
których to wciąż sztuka antypolska, Villqist opowiada o starszej parze, 
jaką spotkał wśród chorzowskiej publiczności. Przyjechali na spektakl 
z Dortmundu, gdzie mieszkają od lat 70. 

Ze łzami wzruszenia powiedzieli mu, że po powrocie do Dort-
mundu nigdy już nie powiedzą, że są Niemcami. Będą mówić: Jeste-
śmy Ślązakami. Tak jak mówili niegdyś.

 bilety: 40 i 30 zł czas trwania: 2 godz. 30 min.  

 INGMAR vILLQIST 
MIŁOŚĆ  
W KÖNIGSHÜTTE

reżyseria i scenografia Ingmar villqist
muzyka Krzysztof Maciejowski

Od lewej: Artur Pierściński, Artur Święs
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MISTRZ  
& MAŁGORZATA 
STORY
według Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa
scenariusz i reżyseria Robert Talarczyk
scenografia i współpraca reżyserska Michał Urban
choreografia Katarzyna Aleksander-Kmieć
opracowanie muzyczne Krzysztof Maciejowski

 bilety: 50 i 40 zł

Sławomir Miska, Grzegorz Sikora, Mateusz Znaniecki 

Najważniejszą i najbardziej udaną premierą jubileuszowego sezonu 
okazał się „Mistrz & Małgorzata Story” według scenariusza i w reżyserii 
Talarczyka (...). Reżyser i  autor scenariusza przedstawia nam zwykłych 
bohaterów, a  jeśli cokolwiek wznosi ich ponad przeciętność, są to – mi-
łość i marzenia o lepszym świecie. To nadaje sens życiu, choć nie ocala 
od śmierci. Spektakl Talarczyka jest dojrzałą i przemyślaną wypowie-
dzią. W schemat starzejącej się już i powoli odchodzącej w przeszłość 
kultowej powieści udało mu się wpisać obraz współczesnego świata, 
ożywić wątki, na które inscenizatorzy coraz częściej nie mieli dobrych 
pomysłów, a co najważniejsze – trafnie sportretować współczesną Ro-
sję – pisała o tym spektaklu Kalina Zalewska w raporcie o życiu te-
atralnym w Bielsku-Białej opublikowanym w miesięczniku „Teatr”.
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 bilety: 30 i 20 zł  czas trwania: 1 godz. 10 min.  

 IGOR ŠEBO 
ROMEO, JULIA I CZAS

reżyseria Igor Šebo
występują: Grażyna Bułka i Adam Myrczek

 JACEK BOŃCZYK 
SINGIELKA

reżyseria Jacek Bończyk 
muzyka Krzysztof Maciejowski 
występuje Anna Guzik

Jest cała masa takich kobiet jak ja. Emocjonalnie trochę przygaszone, ale za to z poczuciem własnej godności.  
Finansowo w miarę ustawione, zadbane, inteligentne i niezależne. Po skończonym małżeństwie  
czy  nieformalnym związku pozostało trochę żalu i zdjęć, a czasem, jak facet miał klasę, mieszkanie i kilku znajomych.  
Chociaż ci ostatni przeważnie musieli się określić,  
czyimi znajomymi tak naprawdę byli,  
więc to się robi dość pokręcone  
i jakieś takie niewygodne.

cytat z tekstu sztuki 
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yrektor N
aczelny i A

rtystyczny  RO
BERT TALARCZYK

JACEK BOŃCZYK

SINGIELKA
czyli Na co ja czekam?

monodram z piosenkami

 
  AlicjA ANNA GUZIK

reżyseria  JACEK BOŃCZYK
scenografia  GRZEGORZ POLICIŃSKI

kostiumy  IZA TORONIEWICZ
muzyka  KRZYSZTOF MACIEJOWSKI 

konsultacje wokalne  JAN WIERZBICA

inspicjent HALINA MIESZCZAK/RENATA SLADECZEK

premiera 24 września 2011
 

 bilety: 30 i 20 zł  czas trwania: 1 godz. 40 min.  

Być singielką to wybór wolności czy życiowa koniecz-
ność? Modne słowo, określające „modną” postawę życiową 
współczesnych kobiet, stało się tytułem spektaklu, którego 
autorem i reżyserem jest Jacek Bończyk. Integralną czę-
ścią spektaklu są piosenki, których autorem jest Krzysz-
tof Maciejowski. Anna Guzik, w 2011 r. laureatka „Ikara”, 
od niedawna jest „twarzą Bielska-Białej” w filmie promują-
cym miasto dostępnym w internecie. Zobaczcie ją na żywo!

Współczesna komedia obyczajowa o tajemnicach małżeństwa.
Ten momentami naprawdę zabawny spektakl dość odważnie 
podnosi kwestię wolności, czy raczej ograniczeń i wyrzeczeń, 
jakie niesie za sobą długotrwały związek z drugim człowie-
kiem. Warto przedstawienie obejrzeć, nie tylko ze względu na 
grę dwojga świetnych aktorów, lecz także by zadać sobie pyta-
nie, jak dalece warto rezygnować z siebie w imię życia zaled-
wie obok siebie, a nie razem. – napisała Julia Korus w portalu 
Teatr dla Was.
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 bilety: 30 i 20 zł  czas trwania: 2 godz.  

MIRKO STIEBER 
PROSZĘ, 
ZRÓB MI 
DZIECKO

reżyseria Karol Suszka
występują:  
Barbara Guzińska,  
Kazimierz Czapla

PAUL PÖRTNER

SZALONE 
NOŻYCZKI 
reż. Marcin Sławiński

bilety: 40 i 30 zł  
czas trwania  2 godz.  10 min.

RAY COONEY 
MAYDAY 2

reżyseria  
Stefan Szaciłowski

 bilety: 40 i 30 zł  czas trwania: 2 godz.   

E V E R G R E E N Y
W kwietniu minie 20 lat od premiery farsy Mayday, sztuki najdłużej 

utrzymującej się w bielskim repertuarze. W kategorii „długowiecznych” 
przebojów scenicznych drugie miejsce zajmuje komedia Proszę, zrób mi 
dziecko (premiera w 1999 r.) i farsa Szalone nożyczki (premiera w 2001 r.) – 
nasza rekordzistka pod względem liczby przedstawień. Są widzowie, którzy 
oglądali te spektakle po kilka razy, są tacy, którzy zachęcili do zobaczenia 
tych przedstawień swoje dzieci, kiedy tylko stały się wystarczająco dorosłe. 
Zaledwie czteroletni  Mayday 2 (premiera w 2009) jest też o tym – pozna-
jemy dorastające dzieci bohaterów „jedynki”. Kto jeszcze nie widział, ma 
szansę uzupełnić zaległości. A bywalców po prostu informujemy, że znowu 
mogą przyjść... Dobra zabawa gwarantowana jak zwykle.



14 marzec/kwiecień 2013

WIOSENNA OBFITOŚĆ GOŚCI
Pierwsze dni wiosny nasi aktorzy spędzą w Turynie, gdzie 
w Teatro Astra będą prezentować „Hotel Nowy Świat”. Ale bez 
obaw, bielscy widzowie nie muszą czuć się opuszczeni! W tym 
czasie można skorzystać z atrakcyjnych propozycji artystycz-
nych w wykonaniu gości Teatru Polskiego.

n 21 MARCA

WOKÓŁ 
SZEKSPIRA  
ANdRzEj SEWERYN

n 22 MARCA

AUDIENCJA v  
PIOTR zAWAdzKI

Popis sztuki aktorskiej i rozmowa 
aktora z widzami o najważniejszych 
sprawach człowieka.
Andrzej Seweryn – wybitny aktor i reżyser, socjetariusz Comédie 
Française, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie – zaprezentuje 
najpiękniejsze fragmenty arcydzieł Szekspira – „Hamleta”, „Mak-
beta”, „Otella” i wielu innych – w nowych przekładach Piotra Kamiń-
skiego.  Spektakl jest wirtuozerskim popisem wielkiego artysty, który 
spotykając się na teatralnej scenie z jednym z największych autorów, 
przemienia się na naszych oczach w kolejne postaci, tworząc bogatą 
mozaikę sytuacji egzystencjalnych. To także zaproszenia skierowane 
do Publiczności, aby stała się współtwórcą wieczoru. 

Kuracja odmładzająca? „Audiencja v” to z pozoru prelekcja na temat 
muzyki. Przemawiający zdaje się być profesorem wyższej uczelni, 
a widzowie... na czas spektaklu stają się kimś w rodzaju studentów! Za 
każdym razem spektakl rodzi się na nowo, ponieważ, jak to w sztu-
kach Bogusława Schaeffera, aktor może i musi improwizować. Prapre-
mierę przed laty zrealizował Andrzej Grabowski, odnosząc ogólnopol-
ski sukces. Na afiszu napisano wówczas: „Zobacz jak zabawny może być 
wykład filozoficzno-estetyczny”. Dziś „Audiencja v” w brawurowym 
wykonaniu Piotra Zawadzkiego. Będzie się działo!

 bilety: 65 zł, 55 zł, II balkon 45 zł       czas: 1 godz. 20 min.    

 bilety: 40 zł, 30 zł    
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n 24 MARCA

MICHAŁ BAJOR  
KONCERT „Od PIAF dO GAROU"

Olga, Masza i Irina, trzy siostry Prozorow, kiedyś mieszkały 
w Moskwie, ale od jedenastu lat żyją wraz z bratem w garnizono-
wym mieście na głuchej rosyjskiej prowincji. Rutyna i nuda codzien-
ności przekształca się w rozpaczliwe wołanie: – Do Moskwy! 
Skomplikowana faktura psychologiczna słynnej sztuki Antona Paw-
łowicza Czechowa przełożona na język teatru tańca. Przedstawie-
nie zdobyło Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Zdarzenia, 
Agnieszka Bednarz została laureatką Premio Gemini d'Oro (Złote 
Bliźnięta) dla najlepszej aktorki na rzymskim festiwalu szkół teatral-
nych w 2012 roku. Koniecznie do zobaczenia!
Przedstawienie powstało pod auspicjami Państwowej Wyż-
szej Szkoły Teatralnej w Krakowie – Wydziału Teatru Tańca 
w Bytomiu.

Wychował się na piosenkach znad Sekwany. 
W roku 1984 Wojciech Młynarski zaprosił go do spektaklu pt. „Brel”, 
który stał się wielkim wydarzeniem. Aktora okrzyknięto następcą 
Aznavoura i Gilberta Becaud... Artysta zaśpiewa piosenki z repertu-
aru Edith Piaf, Charles Aznavour, Yves Montand, Gilbert Becaud czy 
Garou. Wszystkie w tłumaczeniach Wojciecha Młynarskiego i aran-
żacjach Wojciecha Borkowskiego. Artyście towarzyszy kilkuosobowy 
zespół muzyczny. Zapraszamy na wieczór piosenek lirycznych, melo-
dyjnych, dramatycznych i komediowych.

 bilety: 30 zł, 20 zł   czas trwania: 50 min.

 bilety: 60 zł, 50 zł, II balkon 40 zł    

 n 23 MARCA

PROJEKT: 3 SIOSTRY  
AGNIESzKA BEdNARz, PAUlINA jóźWICKA  
KATARzYNA KOSTRzEWA



16 marzec/kwiecień 2013

Piotr Ratajczak stworzył u nas dotąd dwa przedstawienia („Tak wiele 
przeszliśmy...” oraz „Królowie dowcipu”; autorem tego drugiego był 
Piotr Rowicki). W obydwu gościnnie występuje Agnieszka Przepiór-
ska. Za sprawą warszawskiego „...i będą święta” Jacek Sieradzki zauwa-
żył, że aktorka jest „na fali”: 
Piotr Ratajczak włóczy się za reżyserskim chlebem od Bielska-Białej po 
Koszalin i od Szczecina po Warszawę – i w prawie wszystkich obsadach 
zostawia ją na straży. Ileż ona się najeździ; powinna mieć preferencyjną 
zniżkę od kolei. Z rozrzuconych ról wyłania się ciekawy, wielotwarzowy 
portret kobiety, mniej lub bardziej stanowczo emancypującej się spod 
słodkiego ciężarka patriarchatu. Najlepiej to widać w monodramie Pio-
tra Rowickiego „…i będą święta” (warszawski Konsekwentny): mąż ginie 
w katastrofie, ona podąża przez łany bólu, broni jego pamięci w publicz-
nym maglu, ulega autodestrukcyjnym histeriom, by na koniec wkroczyć 
do jego domowego sanktuarium, obejrzeć dziesiątki zdjęć wokół biurka, 
odkryć, że na żadnym jej nie ma... Mocny dramat kogoś, kto w cierpie-
niu odnajduje siebie, coś dużo głębszego niż tylko publicystyka posmoleń-
ska, klarownie, przekonująco wyłożony na scenie.(...).
Przedstawienie prezentujemy niemal dokładnie w trzecią rocznicę kata-
strofy smoleńskiej. Zawieśmy na godzinę polityczne emocje, którymi 
obrosła ta sprawa, i pomyślmy wspólnie o tych, którzy odeszli, i o tych, 
co pozostali.

 bilety: 30 zł, 20 zł                         czas trwania: 1 godz.    

 n 12 KWIETNIA
Piotr Rowicki 
...I BĘDĄ ŚWIĘTA  
A G N I E S z K A  P R z E P I ó R S K A  
TEATR KONSEKWENTNY • WARSzAWA
reż. Piotr Ratajczak
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Kilkanaście pieśni, zarówno tradycyjnych, jak i kompozycji do tekstów 
poetyckich i kabaretowych, m.in. „Rodzynki z migdałami” (Rozin kes 
mit mandelen), „Studnia” (Di krenitse) do tekstu Itsika Fefera, czy 
„Ty masz dla mnie coś” („Bei mir bist du shein”). Większość znana 
była dotąd jedynie w języku jidysz i hebrajskim. Zostały przetłuma-
czone na język polski, a dzięki autorskim aranżacjom nabierają nowego 
i niepowtarzalnego kolorytu. Marcie Gzowskiej-Sawickiej towarzyszą: 
Wojciech Golec (akordeon), Krzysztof Maciejowski (skrzypce), Mar-
cin Żupański (klarnet basowy, saksofony, flet), Eugeniusz Kubat (kon-
trabas) – czyli zespół Anashim.

SEKRETNY OGRÓD
pieśni żydowskie śpiewa Marta Gzowska-Sawicka

 bilety: 25 zł

10 marca na 15. edycji tego prestiżowego kato-
wickiego festiwalu  prezentujemy „Zbrodnię”. 
W kwietniu i maju zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych do obejrzenia filmowych rejestracji 
przedstawień znanych z wcześniejszych festiwali.

n 22 KWIETNIA

ODPOCZYWANIE
TEATR ŁAŹNIA NOWA – KRAKÓW • SCENARIUSZ I REŻYSERIA     PAW E Ł  PA S S I N I

Niezwykły spektakl, którego scenariusz został oparty na niewystawia-
nych wcześniej tekstach Stanisława Wyspiańskiego. Gościem specjal
nym będzie jacek Sieradzki – krytyk teatralny, redaktor naczelny mie-
sięcznika „Dialog”, dyrektor festiwalu sztuki reżyserskiej „Interpretacje”.

n 21 MAjA    ID  TEATR WSPÓŁCZESNY – SZCZECIN

  SCENARIUSZ I REŻYSERIA  M A R C I N  L I B E R



18 marzec/kwiecień 2013

Czekamy na scenariusze! Gatunek dowolny. Może to być komedia, 
tragedia czy... musical. Interesują nas lokalne historie z początku 
lub z końca okresu PRL.

Prace w postaci elektronicznej (wyłącznie) prosimy nadsyłać 
na adres literacki@teatr.bielsko.pl do 20 kwietnia 2013 roku.

Rękopisów nie przyjmujemy.
Nagrodą dla najlepszego tekstu będzie realizacja sceniczna na sce-
nie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej.

CHADZIAJE I WERBUSY
N O W Y  K O N K U R S  N A  S Z T U K Ę  

O  B I E L S K U - B I A Ł E J

 bilety: 20 zł

Fabryka Sensacji  
Proszyk i S-ka 

NASzA KUChNIA 
czyli przepisy i pomysły kulinarne  
z dawnego Bielska, Białej i okolic

Przedwojenne gospodynie miały w swoich kuchennych szu-
flach odręcznie spisywany zeszyt z receptami kuchenny-
mi. Podczas kolejnego spotkania na Małej Scenie będziemy 
odszyfrowywać tajemnice tej starej kuchni z oryginalnych 
przedwojennych zeszytów bielsko-bialskich gospodyń.

20 marca 2013 (środa) godz. 19.00 – premiera

C.K. STAROSTWO W BIAłEj  
A EMIGRACjA GAlICYjSKA dO AMERYKI  

PRzEd I WOjNą ŚWIATOWą
Akta archiwalne C.K. Starostwa w Białej przechowują in-
formacje o tym jak starosta współdziałał z grupami prze-
stępczymi zdzierającymi ostatnie grosze z emigrantów  
oraz wiele ciekawej korespondencji zza oceanu, która nigdy 
nie trafiła do adresatów.

18 kwietnia 2013  (czwartek)  godz. 19.00 – premiera



kalendarz teatralny 19

Kawiarnia teatralna Pod Sceną        tel. 696 131 535 
facebook.com/podscena  email: podscena@gmail.com

9 marca, godz. 21:00   BLUESOWE JAM SESSION wstęp wolny

15 marca godz.21.00   koncert zespołu COCOTIER
Fuzja flamenco, jazzu i muzyki folk. Założycielem, gitarzystą i kompo-
zytorem większości utworów jest ANDRZEJ KROŚNIAK , absolwent 
Akademii Muzycznej w Krakowie, założyciel znanej w latach 90-tych 
formacji folkowej Pejzaż, obecnie także członek międzynarodowego pro-
jektu muzycznego Olea. W czasie wieczoru degustacja przystawek Tapas. 

Bilety w cenie 20 zł

23 marca, godz. 21:00 koncert LEWANDOWSKI & SZEWCZUGA & 

SZEWCZUGA!!!! W programie same niespodzianki! Bilety 25 zł

6 kwietnia, godz. 21:00 JAZZ JAM SESSION wstęp wolny

13 kwietnia, godz. 21:00  KONCERT wstęp wolny
Anna Kawalec –  wokal, Rafał Walczak – trąbka
Kamil Stąporek – gitara

27 kwietnia, godz. 21:00 JAZZ JAM SESSION wstęp wolny

P O D  S C E N Ą

M u z yc z n e  f l i rt y  i  roM a n Se
11 marca na dużej scenie koncert Orkiestry Telemanna.  Soliści: 
jolanta Kremer – sopran (solistka Gliwickiego Teatru Muzycznego), 
Aleksandra Sadowska – fortepian, Piotr Sadowski – skrzypce. 
 Pianistka zagra na niezwykłym instrumencie – niedawno odnalezio-
nym i pieczołowicie odrestaurowanym fortepianie Erarda z 1860 r.
Jest ich w Polsce tylko kilka sztuk. Na podobnym grał Chopin! 



20 marzec/kwiecień 2013
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POLUB NAS 
www.facebook.com/teatrpolski

K A S A  B I L E T O W A  •  R E Z E R W A C J A
Czynna w dni powszednie od 1000 do 1400 i od 1500 do 1800 

oraz na godzinę przed każdym spektaklem. 
W niedziele i święta na 3 godziny przed spektaklem.

tel. 33 829 31 60, 33 822 84 53  

Repertuar Teatru Polskiego dostępny jest w:
Info S arni Stok
McDonald's w C zechowic ach-Dziedzic ach
Galeria Bielska BWA
Książnic a Beskidzka
Biblioteka Pedagogiczna
salony Empiku na terenie woj. śląskiego
Ratusz (star y i  now y) 
Centrum Informacji  Tur ystycznej
Punkt info CH Sfera
Trendy – salony fr yzejrskie
Restauracja Moshi Moshi – ul.  Cechowa 12/3
Restauracja „Now y Świat ”
Café Farma – ul.  Plac Smolki 7 
Café Oskar – Rynek 16 
Vagina Café – Plac Wolności 1/6 
Restauracja Lawenda – ul.  Cechowa 8 
Hotel Restauracja Folwark – Al.  Gen. Andersa 21
Chłopskie Jadło – Warszawska 330 
księgarnia Matras (CH Sfera)
kawiarnia „Pod Sceną”
Foto - Optyka – ul.  11 Listopada 44
Steakhouse Piramida – pl.  Smolki 5
Pizzeria Margerita – ul.  Cechowa 8
Restauracji  Lunita – Sobieskiego 50
Café Lunita -  Bystrzańska 94d
Twoje Centrum Podróży – CH Gemini
Tea For You – CH Gemini

Uwaga: zarezer wowane bilety należy odebrać na DWA DNI przed spektaklem.  
Po tym terminie rezer wacje są anulowane. Można płacić przelewem na konto:  
ING Bank Śląski I  o/Bielsko -Biała nr 20105010701000000100041284.
W tytule przelewu należy wpisać nazwisko, na które zarezer wowano bilet,  
termin spektaklu i  nr telefonu.

t e a t r  p r z y s t o s o w a n y
d l a  o s ó b  n i e p e ł n o s p r a w n y c h

43-300 Bielsko -Biała, ul.  1 Maja 1                     GPS: 49.8208319°N, 19.0454865°E

Oferta dla wszystkich, którzy pragną  
obdarować swoich najbliższych,  przyjaciół  
lub... partnerów biznesowych  
niebanalnym upominkiem. 

Spektakl w dogodnym dla siebie terminie   
wybiera sam obdarowany!


