
Poniedziałek 21 XI, trzeci spektakl wieczoru 

„Selfie” TEATR KRZESIWO, Warszawa 

„Selfie" jest pierwszym monodramem autorstwa scenarzysty  
i reżysera Ryszarda Polaszka. Spektakl ukazuje z pozoru zwykły 
dzień, jednak ciąg zaskakujących zdarzeń skłania scenicznego 
bohatera, w którego wciela się Michał Orchowski, do refleksji nad 
kondycją współczesnego człowieka.  

Teatr Krzesiwo istnieje od 1992 roku, bazuje wyłącznie na 
autorskich scenariuszach opiekuna grupy – Ryszarda Polaszka. 
„Selfie" jest trzynastym w jego dorobku. Premiera spektaklu 
odbyła się 10 września 2015 roku. 

 

 

 

Środa 23 XI, drugi spektakl wieczoru 

„Proces, czyli raport z oblężonego miasta” KLUB INICJATYW 
TWÓRCZYCH, Gdańsk  

Monodram oparty na wierszach Zbigniewa Herberta: „Przesłanie 
Pana Cogito”, „Raport z oblężonego miasta”, „Proces”, „Mur”. 

Przedstawienie, którego akcja osadzona jest w czasach 
totalitaryzmu, opowiada o walce o godność człowieka i prawo do 
bycia sobą… 

Klub Inicjatyw Twórczych jest grupą młodych ludzi 
zaangażowanych w artystyczny projekt profilaktyczny. 
Współpracując z Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień i PaT-
em tworzą prezentacje teatralne, organizują Pomorski Festiwal 
Humoru i Teatru HIT  w Gdańsku, tworzą dla młodych ludzi 
przestrzeń do rozwijania swoich pasji artystycznych. 

 
 

PROGRAM  
Niedziela 20 XI, godzina 18.00 

Eucharystia 
Otwarcie Przeglądu 
Diakonia Muzyczna Rumia Krzyż 
TEATR KOMEDII VALLDAL „Psiakość” -  spektakl otwarcia 
pokaz pozakonkursowy  o charakterze rodzinnym  
               
               

 

 

Piątek 25 XI, drugi spektakl wieczoru 

„Blee…” REDUTA ŚLĄSKA, Chorzów – spektakl rodzinny  
 
Muzyczny spektakl familijny dla widzów od 3 do 100 lat. Mówi  
o wierze, przełamywaniu kompleksów, przyjaźni. Porusza 
problem ekologii i ochrony naszej planety. Zabawna fabuła 
eksponuje treści związane z upośledzeniem, zachęca do 
pozytywnego stosunku  dla istot "innych". Uczy pokory wobec 
wykluczonych. Reduta Śląska to Teatr Amatorski działający od 
1933 r. Międzypokoleniowy zespół, realizując swoją pasję na 
scenie, stara się zachęcać jak największą grupę młodzieży do 
współpracy. Przygotowując kolejne premiery dba o różnorodną, 
ale zawsze wartościową fabułę i formę, ucząc widza  odbioru 
teatralnej sztuki na wysokim poziomie. Reduta jest 
wielokrotnym laureatem festiwali teatralnych w kraju i za 
granicą. W przyszłym roku obchodzi swój  jubileusz 90-lecia. 

 

 

 

Warsztaty muzyczne z chórem Music Everywhere 
sobota 26 XI godz. 10.00 (obowiązują zapisy) 

szczegóły na stronie www.kurtynamalykack.pl 
lub FACEBOOK  @StowarzyszenieKACK 

Czwartek 24 XI, trzeci spektakl wieczoru 

„Nie - boska komedia” GRUPA TEATRALNA DZIKIE KOTY, 
Kłodzko    
Spektakl jest adaptacją dzieła Zygmunta Krasińskiego i pokazuje 
dramat jednostki i dramat niszczącej życie społeczne rewolucji, 
która może zdarzyć się zawsze i wszędzie. Gdzie więc szukać 
nadziei? W kim znaleźć oparcie? “Nie-boska komedia” 
doskonale wpisuje się w kończący się już Rok Romantyzmu 
Polskiego i pokazuje, że klasyka literatury może być naprawdę 
żywa i poruszająca. Dzikie Koty to grupa teatralna istniejąca od 
pięciu lat w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego  
w Kłodzku. Artyści poprzez swoją twórczość starają się ukazywać 
platońskie wartości: prawdę, dobro i piękno. Grupa ma na 
koncie 10 premier i 5 nagród festiwalowych. Zespół wielokrotnie 
był gościem programów telewizyjnych, a Kurtyna to jedno  
z ulubionych miejsc ich artystycznych spotkań. 

  
 
Piątek 25 XI, godzina 18.30 

„Czas to miłość” KOŁO TEATRALNE KLAS TRZECICH, 
Żywiec – spektakl rodzinny 

Spektakl "Czas to miłość" w formie teatru cieni zestawia biblijny 
obraz stworzenia świata ze współczesnym życiem na ziemi. 
Przedstawienie inspirowane wydarzeniami na Ukrainie łączy 
nowoczesną formę teatru z treścią wskazującą najwyższe 
wartości. Zaprasza do refleksji nad otaczającą nas 
rzeczywistością. Grupa teatralna powstała w Szkole 
Podstawowej SPSK w Żywcu w 2022 r. Ciągle są na początku 
swojej artystycznej drogi, ale jak ciekawie zaczynają.  

  
 

 

 

Sobota 26 XI godzina 15.00 Gala Finałowa 

Koncert chóru Music Everywhere 

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 
Zakończenie Przeglądu 

 

Poniedziałek 21 XI, godzina 18.30  

„Szatnia” TEATR PRZEBUDZENI, Ostróda            

To zderzenie przeszłości z teraźniejszością, z aktualnym 
położeniem, tzw. „byciem w niebycie”. Wrzuceni w przestrzeń,  
w „szatnię” pytają „co dalej?”. To rachunek sumienia bohaterów, 
a jednocześnie odbiorców. Spektakl stawia pytania o relacje 
międzyludzkie, o zasadnicze wartości, o sens życia. Zatem „jak 
żyć, by nadal być?”. Wszystko, aby zatrzymać widza, skłonić do 
refleksji nad „sztuką życia i… umierania”. Inspiracją spektaklu 
stała się twórczość Tadeusza Kantora. 

Funkcjonujący od 2003 zespół to przede wszystkim teatr ruchu  
i muzyki, chociaż w najnowszych spektaklach wykorzystuje także 
słowo. Gra jest formą terapii i wyrażenia siebie, a spektakle to 
manifesty, nad którymi grupa pracuje wspólnie. Przebudzeni 
biorą udział głównie w festiwalach osób pełnosprawnych, burząc  
wszelkie stereotypy ich dotyczące. 

  

 

 

 

W trakcie przeglądu czynna Cafe Wieża, do której 

zapraszamy wszystkich gości. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poniedziałek 21 XI, drugi spektakl wieczoru 

„ Winda” TEATR EPHATA, Gdańsk                  

Spektakl „Winda” powstał na podstawie słuchowiska Ireneusza 
Iredyńskiego. Dwoje młodych ludzi uwięzionych w windzie 
między piętrami, nawiązują ze sobą relacje poprzez pewną grę… 
To studium relacji - doświadczeń, przeżyć, uczuć i emocji  
w związku. Teatr Ephata powstał w 1997 roku w Iławie, a od 15 
lat działa w Gdańsku. Obecnie ta niezależna grupa teatralna 
skupia młodzież w wieku od 17 do 26 lat. W języku greckim 
ephata znaczy otwórz się, i taki jest teatr: otwarty i poszukujący 
tego, co dobre i piękne. 

 

 

 

Czwartek 24 XI, drugi spektakl wieczoru 

„Bracia” TEATR UBOGICH, Katowice  

Spektakl na podstawie ,,Braci Karamazow" opowiada o grzechu 
i świętości oraz stawia w swoim centrum najważniejsze, a wciąż 
bliskie, pytania ludzkości. Wraz z bohaterami stajemy wobec zła, 
ale przyglądamy się też jego świetlistym stronom świata. 
“Bracia” to wspólna podróż poprzez dzieje pewnej niezwykłej 
rodziny. Teatr Ubogich działa od jesieni 2021 roku. Grupa 
powstała w katowickim Klubie Wysoki Zamek - i bezpiecznej 
przystani dla osób bezdomnych, uzależnionych i wszystkich tych, 
których życie woła o nadzieję. 

 

Wtorek 22 XI, godzina 18.30 

„Ciepłe i puchate” TEATR SMILE, Łódź – spektakl rodzinny 

Spektakl to zaproszenie do krainy radości, miłości, szacunku  
i tolerancji, gdzie mieszkańcy wypełniają codzienność empatią  
i wzajemnym wsparciem. Posiadając “ciepłe i puchate" - 
największy skarb krainy, tworzą świat bez kłótni, zazdrości  
i nienawiści. Czy "ciepłe i puchate" może się wyczerpać? Skąd się 
bierze? Czy każdy może je posiadać? Smile powstał w 2021 roku  
w ramach zajęć teatralno-tanecznych. Zespół liczy dziesięciu 
podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób  
z Zespołem Downa w Łodzi. „Ciepłe i puchate” to  pierwszy, 
premierowy spektakl tej grupy. 

 

 

ZAGŁOSUJ NA  

NAGRODĘ 

PUBLICZNOŚCI 

KARTY DO GŁOSOWANIA ROZDAJEMY 

PRZED KAŻDYM SPEKTAKLEM 

PO OBEJRZENIU, PRZEDRZYJ W MIEJSCU 

WSKAZANYM PRZEZ CIEBIE ZGODNIE Z 

OCENĄ  

I WRZUĆ DO URNY 

Czwartek 24 XI, godzina 18.30 

„Oddech” Alicja Wojnarowska, Dębica 

„Oddech” to wyprawa  do świata kojących dźwięków  
i niezwykłych obrazów, gdzie dzięki magii teatru i baśni, z daleka 
od codziennego zgiełku i chaosu, docieramy w głąb siebie  
i poznajemy odpowiedzi na trudne, a nurtujące nas pytania.  
Alicja to uczennica II klasy liceum, która od kilku lat uczęszcza na 
zajęcia artystyczne do MOK w Dębicy. Obecnie współtworzy 
Grupę Artystyczną Safo, a także pracuje indywidualnie. Na 
swoim koncie ma trzy monodramy oraz kilka grupowych 
spektakli, za które otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia. 

 

 

 
 

 
 
 

 

Wtorek 22 XI, trzeci spektakl wieczoru 

„Za ósmą górą” GRUPA TEATRALNA CZARNE OWIECZKI, 
Pniewite 

Dwa królestwa… dwóch królów, księżniczka i książę… a tylko jeden 
poddany z trudem utrzymujący dwa państwa… Dwa straszne 
smoki… jeden pożera panny, drugi młodzieńców… Czy możliwy jest 
w tej bajce happy end? 

Grupa teatralna działa od wielu lat w Placówce Opiekuńczo – 
Wychowawczej dla Dziewcząt w Pniewitem. Skład zespołu 
nieustannie ulega zmianie, więc niemal każdego roku trzeba 
zaczynać pracę od zera. Skąd więc efekty? To wielki potencjał 
wychowanek ośrodka i ich ciężka praca, która pozwala odnaleźć 
ukryte talenty. Zajęcia teatralne są też próbą odnalezienia swego 
miejsca w społeczeństwie. 

  

 

 

 

 

 

Środa 23 XI, godzina 18.30 

„Wiele hałasu o…” SCENA DZIEWIĄTA, Gdynia  

Spektakl powstał w ramach udziału grupy w projekcie Teatralny 
Pasjans, w oparciu o komedię Williama Szekspira „Wiele hałasu  
o nic” i jest autorską interpretacją tego dzieła. 

Scena Dziewiąta to grupa trzynastu ludzi, których łączy pasja, zapał 
i miłość do teatru. Każdy z nich jest wyjątkowy, a razem tworzą 
jedyny w swoim rodzaju zespół! Wytrwali, kreatywni, twórczy. 
Taką szczęśliwą trzynastkę tworzyć mogą tylko uczniowie klas  
o profilu teatralno-filmowym IX Liceum Ogólnokształcącego im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w  Gdyni. 

 

 

 
 

Piątek 25 XI, trzeci spektakl wieczoru 

„Między stronami” GRUPA TEATRALNA POMIĘDZY, 
Wrocław                                                                                      
Przedwojenny Breslau i Lwów oraz współczesny Wrocław. 
Polacy, Niemcy, Żydzi i Ukraińcy - miłość i przyjaźń wobec 
nienawiści i totalitaryzmu, a wszystko to wpisane w uniwersalną 
historię pokazującą, co buduje, a co niszczy, niezależnie od czasu 
i miejsca. Grupa teatralna Po/między - ,,pomiędzy stronami 
wrocławskiej codzienności odnajdujemy miłość do teatru”. 

Środa 23 XI, trzeci spektakl wieczoru 

„Sekretarka Miłosierdzia” TEATR 40 SERC, Rumia 

To historia świętej siostry Faustyny Kowalskiej opowiedziana na 
scenie słowami z jej „Dzienniczka”. Spektakl  przybliża widzom tę 
niesamowitą postać oraz nieskończone Miłosierdzie Boże. 

Teatr 40 serc tworzą osoby z niepełnosprawnością, które na co 
dzień realizują się społecznie i zawodowo w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej Caritas w Rumi. Wypowiadając się poprzez różne formy 
teatralne, uczą się wyrażać to, o czym najtrudniej im mówić.   

 

Wtorek 22 XI, drugi spektakl wieczoru 

„Tożsamość Pana Cogito” MŁODZIEŻOWA AKADEMIA 

TEATRALNA, Gdańsk                                       

Najtrudniejszą rzeczą w życiu to pozostać sobą, mimo wszystko. 
Trzeba odwagi, żeby pokonywać przeciwności! 

Ten symboliczny spektakl jest plastyczną opowieścią o trudnych 
wyborach, próbie odnalezienia siebie w dzisiejszej rzeczywistości, 
poszukiwaniu najważniejszych wartości i życiowych wskazówek. 

Młodzieżowa Akademia Teatralna zrodziła się w 2006 r. wśród 
uczniów XX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta  
w Gdańsku. Młodzi aktorzy zapraszają widza do poszukiwania tego, 
co w życiu najważniejsze i piękne. Ciekawie spędzając czas, 
odkrywają swoje talenty. 

 

 

 


