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Ogólnopolskie Otwarte Spotkania Teatralne - „Wiosna w Teatrze” Andrychów 2013 
Impreza jest organizowana przez andrychowskie Centrum Kultury i Wypoczynku w dniach 24 - 30 kwietnia 2013 roku. W jej skład wchodzą trzy festiwale teatralne: „Odeon”, „Kocioł 
Teatralny” oraz „Chcecie bajki, oto bajka”.
! „Wiosnę w Teatrze” otworzy Festiwal Teatrzyków Dziecięcych „Chcecie bajki, oto bajka”. W części konkursowej biorą udział zespoły teatralne, skupiające dzieci 
w wieku przedszkolnym. Gościnnie w ramach festiwalu wystąpi Teatr Ruchu Miniforma (działający przy CKiW w Andrychowie) oraz Teatr A3 z Warszawy ze spektaklem plenerowym 
„Punch i Judy”. 
! „Odeon” to otwarty festiwal teatrów amatorskich, w ramach którego w konfrontacjach konkursowych biorą udział zespoły, których członkowie ukończyli 15. rok życia. Uczestnicy nie 
mogą być studentami ani absolwentami szkół teatralnych, wydziałów aktorskich. Podczas „Odeonu” zostaną zaprezentowane trzy spektakle gościnne: „Fermentacja pragnień” Teatru 
Ruchu Forma z CKiW w Andrychowie , Plan lekcji Teatru A3 z Warszawy oraz „Pojedynek” w wykonaniu Jana i Błażeja Peszków. W ramach festiwalu odbędzie się forum dyskusyjne 
!z udziałem jury, uczestników oraz publiczności, a także warsztaty dla grup teatralnych. 
! Podobnie jak w przypadku „Odeonu” „Kocioł Teatralny” jest skierowany do amatorskich grup teatralnych. Uczestnicy muszą się mieścić w przedziale wiekowym 
od 12 do 19 lat. Podczas festiwalu przewidziany jest korowód wszystkich uczestników ulicami Andrychowa, plenerowa prezentacja spektakli oraz warsztaty 
dla uczestników i instruktorów. Gościnnie wystąpi  Teatr A3 z Warszawy oraz Maciej Hanusek z koncertem „Muzyka Sfer”.
Koordynator „Wiosny w Teatrze”- Aneta Stuglik

„Wiosna w Teatrze” to magiczny czas wyjątkowej energii, pełnej radości, zabawy i prawdy. To spotkanie twórczych ludzi z całej Polski chcących podzielić się z nami teatralną 
opowieścią o sobie, o problemach, które ich trapią, nurtują, bolą albo radują. To miejsce gdzie, mam nadzieję, zawiążą się przyjaźnie na całe życie. „Wiosna” to moje marzenie 
o tym, aby w rodzinnym Andrychowie mieszkańcy mogli mieć własne Święto Teatru, które na długo pozostawi w naszych sercach obrazy pięknych wspomnień.”

                                                                                    
        Z serdecznościami

                                                                                     Aneta Stuglik, koordynator imprezy  teatrze
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24 kwietnia  -  Miejski Dom Kultury w Andrychowie 
9.30 – 9.50 – „Była sobie raz bajka” - spektakl gościnny w wyk. Teatru Ruchu Mini Forma, 
reż Aneta Stuglik, CKiW Andrychów
10.10 – 13.40 - prezentacje konkursowe spektakli
10.10 – „Calineczka” - Zelówkowi-Cze z ZSS w Zagórniku pod kier. Renaty Hornik, Doroty 
Miętkiewicz, Danuty Kierczak 
11.15 – „Baba Jaga u Dentysty” - grupa teatralna z ZSS w Rzykach pod kier. Jolanty Łysoń, 
11.50 – „ Królewna Śnieżka” - Wesołe Duszki z Przedszkola Nr 5 w Andrychowie pod kier. Grażyny 
Wądrzyk, Magdalena Bogdan 
12.35 – „Śpiąca Królewna” - Czwóreczka z Przedszkola Nr 4 w Andrychowie pod kier. Jolanty 
Jasek-Smazy 
13.15 – „Wróżki Pani Wiosny” z ZSS w Inwałdzie pod kier. Anny Noga, Elżbiety Talaga

15.00 – 15.45 –„ Punch i Judy” - spektakl plenerowy teatru A3 z Warszawy z bajką pt. 
 (plac przed Pałacem Bobrowskich od strony kościoła)
16.00 – oficjalne zakończenie przeglądu, ogłoszenie werdyktu i rozdanie nagród

     

CHCECIE BAJKI OTO BAJKA...
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25 kwietnia czwartek ( MDK Andrychów ) 
8.00 – 9.45 – Odprawa zespołów

10.00 - „Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora 

instrumentalnego” monodram w wykonaniu Jana Peszka 
11.00 – otwarcie festiwalu
11.30 – 18.10 – prezentacje konkursowe
11.30 – „ Polowanie na Karaluchy” - Teatr Prewentorium,   
 z Ośrodka  Kultury w Będzinie pod kier. Andrzeja Ciszewskiego, 
12.50 – „ Serenada” - Teatr Zbożowy Fundacji Studio TM 
ze Skarżyska Kamiennej pod kier. Artura Anyża, 
13.50 – „ Monodram na Trzy Głosy”- Teatr Na Marginesie z CKiW 
w Andrychowie pod kier. Katarzyny Przeciszowskiej, 
14.45 – „ What a bloody story” - Teatr Tetrader, 
z Raciborskiego Centrum Kultury pod kier. Grażyny Tabor, 
17.20 – „ Kobiety i Mężczyźni” - Teatr Rondo z Rybnickiego Centrum  
Kultury pod kier. Izabeli Karot, 
14.45 – 15.45  - przerwa obiadowa

19.00 - spektakl gościnny ”Fermentacja Pragnień” w wyk.

 Teatru Ruchu Forma działającego przy CKiW Andrychów 
19.30 -  20.30 - przerwa na kolację
21.00 – 23.00 – forum dyskusyjne z udziałem jury, uczestników, 
forum młodych  Laboratorium Baszta

ODEON  25 -27 kwietnia 2013 
26.04.2013  piątek ( MDK Andrychów)
8.30 – 12.30 – prezentacje konkursowe 
8.30 – „ 90-120-90 ” - Teatr Próg, Stowarzyszenie „Grupa Próg” 
pod kier. Bartosza Nowakowskiego
10.45 – „Przetańczyć Zmierzch” - Amatorski Teatr Dramatyczny 
im. Józefa Żmudy pod kier. Anety Adamskiej z MDK w Stalowej Woli
11.50 – „Konwent – Spotkanie Tematyczne” - Teatr Na Chwilę 
z Gryfina pod kier. Pawła Kubickiego
12.30 – 13.30 – przerwa obiadowa
14.00 – 18.00 – warsztaty
18.15 – 19.00  – przerwa na kolację

19.15 –  spektakl gościnny „Pojedynek – Zabawa w Detektywa” 

w wykonaniu Jana i Błażeja Peszka
21.00 –22.00 -  forum dyskusyjne z udziałem jury, uczestników, 
forum młodych laboratorium Baszta
22.00 -  impreza integracyjna  w Laboratorium Baszta

27.04.2013 ( MDK Andrychów )
9.00 – 14.30 – prezentacje konkursowe
9.00 –  „ Operacja na Zamkniętym Sercu” - Grupa Teatralna Alpi, 
Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych Alpi w Białymstoku 
pod kier. Pauliny Karczewskiej, 
10.00 – „ Libertyn”- Kompania Teatralna Mamro z Białołęckiego 
Ośrodka Kultury pod kier. Grzegorza Reszki, 
11.30 – „ Polowanie na Łosia”  Teatr Melpo z Warszawy pod kier. 
Piotra Wawer,
13.25 – „ Dworzec” - Teatr Parabuch z Warszawa pod kier. Ryszarda 
Jakubisiaka, 
14.40 - „Nuda” - Teatr Drama, Olesno Sławomir Kuligowski, 
15.00 – 16.00 – przerwa obiadowa 
16.00 – forum dyskusyjne z udziałem jury

19.00 – spektakl gościnny - „Plan Lekcji” A3 teatru z Warszawy 
20.00 – ogłoszenie werdyktów, zakończenie festiwalu.
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28 kwietnia – niedziela – Miejski Dom Kultury w Andrychowie
8.30 – 9.45  – odprawa zespołów
10.00 – 13.00 – prezentacje konkursowe
10.00 – „ Śnieg” - Teatr Młodych „Sokół” z Wadowickiego Centrum 
Kultury pod kier. Jolanty Denejko, 
11.20 – „Zwierciadła Naszych Dusz”- Młodzieżowy Teatr Animacji Ef 
z MDK w Hałcnowie pod kier. Krystyny Wałeckiej, 
12.10 – „Mamma” - Teatr  Zatrzymać Obrotówkę z Staromiejskiego  
CKiM w Krakowie pod kier. Aleksandry Barczyk, 
14.00 - 14.30 – przygotowanie zespołów do korowodu
14.45 - 16.30 – barwny korowód ulicami Andrychowa, prezentacja 
plenerowa teatrów na Placu Mickiewicza
17.00 – 19.30 – warsztaty teatralne dla uczestników i instruktorów
20.00 – 20.45 – przerwa na kolację                                                                                    

21.00 – koncert zespołu „ Panna Marzena i Bizony”, po 

koncercie dyskoteka (dla uczestników Festiwalu)

KOCIOŁ 28-30 kwietnia 2013, ANDRYCHÓW
29 kwietnia – poniedziałek - 
9.00 –16.30 – prezentacje konkursowe
9.00 - „Ptam” - Teatr M.D.K.Czyli Młode Dzielne Kuropatwy 
z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie pod kier. Moniki Adamiec, 
10.15 – „Pręcik”- Grupa Teatralna z Dostawką z DK w Lipniku pod kier. 
Marii Potoczek, 
11.15 – „Listy na wyczerpanym papierze” - Grupa Teatralna Zawias
z ZS Nr 1 im. M. S. – Curie  w Oświęcimiu pod kier. Agaty Nasiłowskiej, 
12.00 – 13.15 – przerwa obiadowa
13.30 – „Dziecisieci” - Teatr Itd...z Regionalnego Centrum Kultur 
Pogranicza w Krośnie pod kier. Henryka Wichniewicza, 
15.10 – „Bożęta”- Teatr Avis z LO im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli 
pod kier. Alicji Chyżak-Fitas, 
17.30 – 18.15 - przerwa na kolację

18.30 – 20.00 - „Zmysły” wędrowny kabaret liryczny – spektakl 

plenerowy Teatru A3  z Warszawy – Park Miejski-  

 plac przed Pałacem Bobrowskich 
21.00 - 24.00 – forum dyskusyjne uczestników z jury przy ognisku 

Miejski Dom Kultury w Andrychowie

30 kwietnia – Wtorek – MDK Andrychów

9.00 –  spektakl gościnny „Fermentacja Pragnień” w wykonaniu 

Teatru Ruchu Forma działającego przy CKiW Andrychów 
10.00 - 14.00 – prezentacje konkursowe 
10.00 -  „Tymoteusz i Psiuńcio” - Teatr Zbożowy Fundacji Studio TM 
Baza Zbożowa  z Kielc pod kier. Doroty Anyż, 
11.10  - „Bajka Meksykańska o Miłości i Szaleństwie” - Teatr Trzcina 
Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych Trzcina w Tomaszowie 
Mazowieckim pod kier. Kariny Góra, 
12.00 – „Na Tropie” - Teatr Grymas z Ośrodka Działań Teatralnych 
Anety Adamskiej w Rzeszowie pod kier. Macieja Szukały, 
13.10 – „Post Czy Karnawał”- Młodzieżowy Teatr Tara-Bum z 
Rybnickiego Centrum Kultury pod kier. Izabeli Karot, 
14.00 – 15.00 - przerwa obiadowa
15.00 – 17.30 - forum dyskusyjne z jury 

19.00 - 20.00 – koncert – Nitefor Hanusek Trio - „Muzyka Sfer” 

w  wykonaniu Macieja Hanusia i Janusza Nitefora z udziałem 
uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Wadowicach
20.15 – ogłoszenie werdyktu i zakończenie festiwalu
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Jan Peszek
„Drodzy Państwo. Cieszę się, że po wieloletnich próbach mój kalendarz okazał się dla 
mnie łaskawy i mogę wziąć udział w andrychowskiej Wiośnie w Teatrze. Mój rodzinny 
Andrychów zawsze był dla Teatru gościnny. Jestem ciekaw spektakli, młodych aktorów
i tego o czym za sprawą swoich przedstawień będą mówić. Mam nadzieję, że będzie to 
owocna i ciekawa przygoda, której życzę organizatorom i wszystkim uczestnikom 
Wiosny. Do zobaczenia w kwietniu. Tymczasem serdecznie pozdrawiam!”

Błażej Peszek
„W zeszłym roku we wrześniu miałem zaszczyt wziąć udział w fantastycznym, 
artystycznym wydarzeniu jakim był festiwal Kocioł 2012 organizowany przez Centrum 
Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. To były pamiętne chwile wspaniałych spotkań 
z wieloma wyjątkowymi, uzdolnionymi i młodymi ludźmi wraz z ich opiekunami, z 
którymi wspólnie brałem udział w tym wydarzeniu. Z jednaj strony jako juror a z drugiej 
jako kolega festiwalowy. Jestem pewien, że Wiosna w Teatrze nie zawiedzie naszych 
oczekiwań i będzie doskonałą możliwością spotkania się ponownie.”
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YXawery Żuławski (ur. 22 grudnia 1971r.  w Warszawie) – polski reżyser i scenarzysta

Absolwent Liceum Reytana w Warszawie. W 1995 ukończył Wydział Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. Jego debiut fabularny Chaos (2006) zdobył główną nagrodę 
na festiwalu debiutów filmowych "Młodzi i film" w Koszalinie, a także nagrodę za debiut reżyserski na 31. FPFF w Gdyni. Największym jak dotąd sukcesem Żuławskiego – 
zarówno komercyjnym, jak i artystycznym - jest jego druga fabuła, „Wojna polsko-ruska” (2009). Ta adaptacja powieści Doroty Masłowskiej przyniosła mu wiele nagród, 
m.in. Paszport Polityki. Żuławski współpracuje z TVP Kultura, gdzie wraz z Piotrem Kielarem reżyserują program "Poza kontrolą" w "Strefie Alternatywnej". Prezentują 
w nim młode niezależne zespoły muzyczne.

DARIUSZ MIŁKOWSKI Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Rozrywki. 

Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów. Urodził się w roku 1947 w Sopocie.  W 1974 roku zdał egzaminy do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, na wydział 
reżyserii dramatu. Związany z  Teatrem im. J. Słowackiego w Krakowie, Teatrem Polskim w Poznaniu,  Teatrem Muzycznym w Gdyni, Teatrem Polskim we Wrocławiu. 
Współpracował z Teatrem W. Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatrem Powszechnym w Łodzi oraz Teatrem Wybrzeże w Gdańsku. W latach 1982-1992 pracował jako 
starszy wykładowca we wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, prowadząc zajęcia ze scen współczesnych i elementarnych zadań 
aktorskich. W lutym 1984 roku został kierownikiem artystycznym Teatru Rozrywki (wówczas Music Hall Telewizji Polskiej w Chorzowie), a z dniem jego przekształcenia 

w Państwowy Teatr Rozrywki (1.01.1985) objął także funkcję dyrektora naczelnego, którą pełni do dziś.

Jest  jednym z założycieli i od kilku kadencji członkiem Zarządu 

Jan Peszek Urodził się w Szreńsku. Dzieciństwo i młodość spędził w Andrychowie. Ukończył krakowską PWST w 1966, w tym samym roku debiutował – 

na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu. W następnych latach pracował m.in. w łódzkim Teatrze Nowym, krakowskim Starym Teatrze,  Teatrze Narodowymi 

oraz Teatrze Rozmaitości w Warszawie. W swoim dorobku ma role u najsłynniejszych polskich reżyserów teatralnych: Jerzego Krasowskiego, Kazimierza Dejmka, 
Mikołaja Grabowskiego, Jerzego Jarockiego, Krystiana Lupy, Michała Zadary czy Grzegorza Jarzyny. Laureat Nagrody im. Aleksandra Zelwerowicza – przyznawanej 
przez redakcję miesięcznika „Teatr” – za sezon 1986/1987, za rolę w Scenariuszu dla trzech aktorów Bogusława Schaeffera w Teatrze STU w Krakowie oraz za rolę 
Jakuba w przedstawieniu „Republika marzeń” Brunona Schulza w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. W filmie debiutował już w 1969 w „Znakach 

na drodze”, jednak regularnie na ekranach kinowych zaczął się pojawiać dopiero na początku lat 80. Zagrał w kilkudziesięciu polskich filmach. Jest ojcem Marii - aktorki
i piosenkarki  oraz Błażeja - aktora.
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Andrzej Bienias
Aktor teatralny i filmowy. W 1996 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie. 
Po ukończeniu szkoły został aktorem Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem, który współtworzy do dziś. 
Laureat prestiżowej nagrody im. im. Leokadii Kukawskiej, którą otrzymał za charakter, etykę i umiejętności wokalno-aktorskie. 
Zakochany w Tatrach i swoim miejscu pracy. JU
R

YDarek Skibiński
Aktor, reżyser i pedagog. Autor projektów edukacyjnych i staży aktorskich. Jako współzałożyciel i aktor od 1992 roku związany z Teatrem Cinema. Prowadzi staże 
dla międzynarodowych grup aktorów zawodowych. Stale współpracuje z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie oraz wybranymi ośrodkami 
sztuki w UE. Założył Stowarzyszenie Kulturalne "Pocztówka", w którym tworzy autorskie projekty edukacyjne i spektakle teatralne. W roku 2007 powołał nową formację 
teatralną A3Teatr Kolekcjonerzy Wzruszeń. W roku 2009 zainicjował Międzynarodowy festiwal Teatralny WERTEP, którego jest dyrektorem artystycznym.
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YKrystyna Hussak – Przybyło Absolwentka Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w Państwowej 

Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012 r., laureatka Nagrody Prezydenta Krakowa w 2007 r. oraz 
Nagrody Edukacyjnej Miasta Krakowa w 2011 r. Od 12 lat prowadzi Dziecięce Studio Teatralne WYJĄTEK przy Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. 
Propagatorka idei pedagogiki teatru Jana Dormana. Spektakle wyreżyserowane przez Krystynę Hussak-Przybyło otrzymały wiele prestiżowych nagród w Polsce i 
zagranicą.Od 2000 r. współpracuje z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie, gdzie przygotowała obsady dziecięce do następujących spektakli: "Lunatycy" oraz 
"Mistrz i Małgorzata" Krystiana Lupy, "Makbet" Andrzeja Wajdy, "Trzy stygmaty Palmera Eldritcha" Jana Klaty, " Auto da fé" Pawła Miśkiewicza , "Car Mikołaj" 
Remigiusza Brzyka, "Nie-Boska komedia" Krzysztofa Nazara, "Oczyszczenie" Petra Zelenki. Mama Tadzia i Leosia. 

Leszek Pielorz (ur.27.04.1979 w Wodzisławiu Śląskim) obecnie aktor A3 Teatr w  Warszawie. Przez krótką chwilą członek zespołu "Absolut", gdzie udzielił 

swych zdolności wokalnych w koncercie "Czeski film". Gościnnie wystąpił w dwóch spektaklach teatru "Tetraedr" z Raciborza, z którym czasem współpracuje. Jedna 

z twarzy kampanii reklamowej „Zatrudniam bez uprzedzeń” oraz projektu „Jadymy na bogato”. Przez trzy lata aktor Teatru Sztuki Mariana Bednarka. Zagrał 

w kilkudziesięciu festiwalach, również międzynarodowych. Lubi spontaniczne akcje typu performance. Uwielbia tworzyć śpiewać, naprawiać świat, kocha matkę naturę

 i zwierzęta. Skryty indywidualista, którego od "zawsze" fascynuje ludzka dusza, zgłębianie tajników różnych filozofii oraz medycyny naturalnej. „Nikt nie jest doskonały, 
ale zawsze można stać się lepszym człowiekiem". 

Bartosz Nowakowski Ukończył IX Liceum Aktorskie w Krakowie i Akademię Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Pracował w takich teatrach jak: Teatr 

Muzyczny, Royal Theatre, Teatr Ekspresji i Ruchu, Teatr Biogrupa, Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Jako reżyser i instruktor teatralny pracował m. in. dla 
Małopolskiego Instytutu Kultury, Fundacji Pathways, Małopolskiej Fundacji Edukacji Europejskiej. Współzałożyciel stowarzyszenia teatralno-edukacyjnego Biogrupa, 
grupy muzycznej Dream Drummers. Obecnie tworzy spektakle z Grupą PRÓG i jest niezależnym reżyserem i aktorem. Reżyser wszystkich dotychczasowych spektakli 
Teatru PRÓG i PRÓG Junior: „Sex War”, „KrasneLudki” – PRÓG Junior, „Ona”, „Targowisko Wypaczonej Wolności”, „Plac Budowy – Życie”, „W cieniu ławki”, „Geneza 
powstania” – PRÓG Junior.
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 Anthony Shaffer 
„Pojedynek - zabawa w detektywa”
przekład: Cecylia Wojewoda adaptacja tekstu: Błażej Baraniak reżyseria i opracowanie muzyczne: Błażej Peszek występują: Jan Peszek i Błażej 
Peszek. 
Dwaj znakomici aktorzy w tajemniczym pojedynku na słowa i emocje! Jan Peszek w roli kabotyńskiego literata – milionera zdradzanego przez młodą 
żonę i Błażej Peszek jako jej kochanek wpadający w pułapkę zastawioną przez zazdrosnego pisarza poczytnych kryminałów czyli 
w błyskotliwym thrillerze „Pojedynek – zabawa w detektywa" na podstawie sztuki Anthonego Shaffera.  Przyjacielskie z pozoru spotkanie zmienia się 
w makabryczną grę, którą panowie toczą między sobą. Ponieważ ta gra nie ma reguł, wszystko jest możliwe. Widz i policja prowadząca śledztwo, 
wpadają w sieć pułapek zastawionych przez parę wyrafinowanych graczy. 

Jan Peszek
„Scenariusz dla nie istniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego” powstał w 1963 w ciągu kilku dni, ale przez długie lata nie był 
wykonywany, co zresztą kompozytor jakby przewidział nadając mu charakterystyczne dopełnienie. Jest w tym cały Schaeffer z jego wiarą w 
przyszłość: nie istniejący, lecz możliwy! Pisząc Scenariusz i dopełniając go elementami dramaturgicznymi Schaeffer od razu myślał o wykonawcy; 
był nim Jan Peszek (…)
W osobie Jana Peszka Scenariusz znalazł interpretatora jedynego i najwłaściwszego (…)
Peszek trzyma w napięciu audytorium i zaskakuje coraz to nowymi akcjami. Kompozycja ma tempo dobrego filmu; poszczególne sceny rozgrywane 
są co do sekundy, dopiero pod koniec utworu - kiedy audytorium chwyciło już całkowicie sens utworu, aktor stosuje coś w rodzaju psychicznego 
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IETEATR A3 KOLEKCJONERZY WZRUSZEŃ. Tworzyli zespół i autorskie spektakle Teatru CINEMA. Kolekcjonują wzruszenia, charakterystyczne 

postacie sceniczne i rozpoznawalną stylistykę. Teatr A3  łuska z rzeczywistości perły absurdu. Celebrują minimal art codzienności. Mają wielką swobodę 
aktorską i bagaż własnego, cinemowskiego stylu gry. Drążą materię aktorską, osadzają ją w wyrazistości czytelnych intencji, bez ubierania jej 
w efektowne zabiegi formalne. Bazują na prawdziwości bycia, realności aktu. Na rodzących się emocjach - jasnych, znaczących. A3 to grupa działająca 
w obrębie A3Teatr Kolekcjonerzy Wzruszeń. Zespół złożony jest z młodego pokolenia artystów: aktorów, tancerzy, performerów, muzyków. Celem grupy 
jest inicjowanie do działań wspólnych, odważnych, konsekwentnych.Rozwój własny artystów oraz artystyczny rozwój wzmocniony działaniem grupy. 
A3 to szkoła zawodowa na poziomie czeladniczym, w której warunkiem bycia w grupie jest ciągłe podnoszenie indywidualnych umiejętności i kwalifikacji 
oraz wzajemne dzielenie się nimi z pozostałymi członkami grupy. To wspólne tworzenie rozpoznawalnej stylistyki realizowanej przez spektakle, akcje, 
warsztaty.
Teatr A3 na WIOŚNIE W TEATRZE W ANDRYCHOWIE zaprezentuje takie spektakle jak:
- „Punch i Judy”,
- „Plan Lekcji”,
- „Zmysły”.

NITEFOR HANUSEK TRIO 
Projekt koncertowy Muzyki Sfer to spotkanie dwóch muzyków, podobnych wrażliwości i różnych generacji. Dzieli ich niemal 30 lat, łączy miłość do 
rock'n'rolla. Zainspirowani brzmieniem gonów i mis dźwiękowych, podjęli się eksperymentu stworzenia muzyki, w której sferyczne dźwięki znajdą swoje 
miejsce w kompozycji. Grają ciszą, chaosem, plamami muzycznymi; tworzą ściany dźwięku i delikatne harmonie, poszukują w myśl zasady „mniej 
znaczy więcej”. Łączymy brzmienie fortepianu, analogowych syntezatorów, gitary i sferycznych instrumentów.
Janusz Nitefor – fortepian, syntezatory
Maciej Hanusek – gitara, misy, gongi, elektronika
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Panna Marzena i Bizony 
„Jesteśmy ekipą 9 miłośników muzyki ska w najróżniejszych jej odcieniach, nurtach i formach. Od lat zakochani w starych jamajskich 
nutach żyjemy, bawimy się i tworzymy nieustannie inspirowani tamtym klimatem”.
Historia zespołu pisze się od 2004 roku. Jak do tej pory nie udało się jej wprawdzie zbyt wiele ciekawego napisać, jednak na 
przestrzeni lat zespół obrósł w cały gąszcz rodzinnych i przyjacielskich więzi, nieoczekiwanie kolejni członkowie Bizonów jęli się 
w coraz większych grupach spotykać przy świątecznych stołach i w gruncie rzeczy w przenośni i dosłownie staliśmy się wszyscy 
jedną wielką rodziną.

Teatr Ruchu FORMA 
ponieważ cały czas poszukujemy nowych form i sposobów wyrażania treści. Staramy się nie używać słów, aby nie pozbawiać odbiorcy własnej interpretacji obrazów 
budowanych przez nas na scenie. Nie chcemy zbyt wiele dopowiadać i wyjaśniać, po to by mogła zaistnieć magia." - Aneta Stuglik. Teatr Ruchu FORMA został założony 
w 2004 roku przez Anetę Stuglik, która nieprzerwanie do dziś dnia jest instruktorem zespołu. Grupa działa w MDK w Andrychowie (Centrum Kultury i Wypoczynku
w Andrychowie). Do tej pory Teatr Ruchu Forma zrealizował dziewięć spektakli, które na przestrzeni tych 9 lat były nagradzane na festiwalach ogólnopolskich 
i międzynarodowych, m.in..: II nagroda stypendialna w Konkursie Telewizji Polskiej "Dolina Kreatywna, czyli czego szuka młoda sztuka" 2006 ("Kim jesteś?"), Nagroda na 
I Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym dla Dzieci i Młodzieży w Rudolstadt Niemcy ("Opowieść o niebieskim baloniku i czerwonym wężu"), III nagroda w kat. młodzież 
na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży w Łodzi "Dziatwa 2011" ("Był sobie raz pień, który płakał i śmiał sie jak dziecko"),
II Nagroda w kat. młodzież na XI Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży "Wigraszek 2012" w Suwałkach ("Wspomnienie"),
Grand Prix na II Polsko-Niemieckim festiwalu TEATRALNA ELIPSA KREATYWNOŚCI 2012 w Policach ("Wspomnienie").
Najnowszy spektakl „Fermentacja pragnień” zainspirowany „Sklepami cynamonowymi” Brunona Schulza. Utrzymany w konwencji teatru ruchu, tańca, teatru 
plastycznego. Historia opowiada o smutnym losie mężczyzny. Jego samotności oraz pragnieniu stania się szczęśliwym człowiekiem, kochanym i rozumianym przez 
najbliższe otoczenie. Olbrzymie pragnienie bycia sobą tworzy w głowie bohatera marzenia posiadania czegoś niezwykłego, co ma mu dać radość i własną przestrzeń do 
życia. Zaczyna wędrówkę własnym śladem, która niestety nie trwa długo... Scenariusz i reżyseria: Aneta Stuglik. 
Skład Formy: Karolina Graca, Anna Maciejczyk, Julia Stanek, Marysia Skupień, Magdalena Nowak, Joanna Bojko, Emilia Bury, Michał Rosenstrauch, Michał Sikorski
                                                                                                                                                                                                                          www. facebook.com/teatrforma

Teatr, który tworzymy to forma ruchu, tańca oraz plastyka wyrazu. Jednak nie staramy się na siłę ograniczyć pewnymi ramami, 
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Grupa Teatralna “Grymas” z Ośrodka Działań Teatralnych Anety Adamskiej w Rzeszowie powstała w 2011 roku. Za opowieść
 „O smoku wawelskim” zdobyła Grand Prix na XX Przeglądzie Szkolnych Form Teatralnych „Jarosławski Kacperek 2012” oraz 
wyróżnienie w Ogólnopolskich XIX Zamkowych Spotkaniach Teatralnych w Szydłowcu.  
Tytuł spektaklu:  „Na tropie”, Autor scenariusza: Jakub Adamski, Reżyseria: Maciej Szukała

Grupa Teatralna Z DOSTAWKĄ działa w Dom Kultury w Lipniku w  Bielsku-Białej od 6 lat. Najnowszy spektakl „Pręcik” zdobył 
I miejsce na festiwalu teatralnym Labolatorium Młodego Aktora w Wodzisławiu Śląskim oraz Grand Prix na Bielskich Spotkaniach 
Teatralnych. Jest laureatem „Mapy Teatralnej Bielska-Białej”
Tytuł spektaklu: „Pręcik”, Autor scenariusza Halina Prześluga, Reżyseria Maria Potoczek 

Grupa Teatralna „Zawias” z Zespołu Szkół Nr 1 w Oświęcimiu istnieje od 2001 roku, jako Zawias od 2010. Ma na swym koncie 
liczne inscenizacje dramatów S. Mrożka, W. Gombrowicza, B. Brechta i in. Za spektakl "Mironczarnia", na podstawie utworów 
Mirona Białoszewskiego, otrzymała I nagrodę na Małopolskim Festiwalu Teatrów Gimnazjalnych w Krakowie w 2010 r. Spektakl 
"Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze" to najnowsze dokonanie grupy, za które otrzymała 
II nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Młodzieżowych "Melpomena" w Środzie Wielkopolskiej w listopadzie ubiegłego roku.
Tytuł spektaklu: Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory „Listy na wyczerpanym papierze”,
Autor scenariusza i reżyseria: Agata Nasiłowska 
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Grupa „Zatrzymać obrotówkę” działa w Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży w Krakowie.
Tytuł spektaklu: “MAMMA” wg. “Białych Baloników” Magdy Fertacz , Autor scenariusza Ola Barczyk, 
Reżyseria Ola Barczyk, Zespół 

Młodzieżowy Teatr Animacja eF z Miejskiego Domu Kultury w Hałcnowie założony został przed 30 laty. Prowadzony do dziś 
przez Krystynę Małecką wystawił około 40 premier. Jest laureatem najbardziej prestiżowych festiwali w kraju („Korczak” - 
Warszawa, „Wertep” - Hajnówka, Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalkowych - Puławy, Laboratorium Teatrów - Wodzisław Śląski). 
Spektakle teatru kilkukrotnie prezentowała TVP („Piękne jest królestwo nasze”- Grand Prix - Odeon). Aktualny skład to uczniowie 
gimnazjum i liceum - uczestnicy wielu konkursów recytatorskich, piosenki poetyckiej oraz Festiwali Międzynarodowych m.in. 
„Talizman Sukcesu” (GRAND PRIX), Małopolski Festiwal Teatrów (wyróżnienie).  
 Tytuł spektaklu: „Zwierciadła naszych dusz”, Autor scenariusza: Krystyna Małecka wg tekstów Zbigniewa Herberta, Ewy 
Lipskiej, Wisławy Szymborskiej, Reżyseria: Krystyna Małecka

Teatr „i t d…” -  Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaistniał w 1999 roku jako kontynuator kilkunastoletniej tradycji dziecięcej 
grupy „Krasnal” i trzon pierwszego zespołu aktorskiego stanowili dorastający krasnale. Zrealizował dziewiętnaście spektakli, m.in. 
najnowszy spektakl „Dziecisieci”.
„Dziecisieci” autorski spektakl z cechami moralitetu umiejscowiony we współczesnej przestrzeni odnosi się do zagrożeń 
cywilizacyjnych pojawiających się przed młodym pokoleniem, o pokusach wciągających młodych ludzi często w świat iluzji, 
gdzie zaciera się granica między realnością a bytem wirtualnym. Zadurzenie siecią może prowadzić do zupełnej izolacji 
z rzeczywistością do wyobcowania aż do cech paranoidalnych. 
Reżyseria: Henryk Wichniewicz, Scenariusz, Henryk Wichniewicz i zespół
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Teatr Avis - Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Nowej Soli.
Istnieje w LO od 2000 roku. Na swym koncie ma 15 produkcji teatralnych, głównie o charakterze plastycznym. Za tę stronę był 
często nagradzany i wyróżniany.
Tytuł spektaklu: „Bożęta”, Autor scenariusza: Alicja Chyżak-Fitas, Reżyseria: Alicja Chyżak-Fitas i Katarzyna Niemiec

Młodzieżowy Teatr Tara-Bum - Rybnickie Centrum Kultury.
Działa od 2003 roku. Zespół ma na swoim koncie wiele nagród o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. 
Tytuł spektaklu: „Post czy karnawał”, Autor scenariusza: Teatr Tara-Bum, Reżyseria: Izabela Karwot, Teatr Tara-Bum 

Teatr M.D.K., czyli Młode Dzielne Kuropatwy - Młodzieżowy Domu Kultury w Rzeszowie 
Działa od 2001 roku. Uczestnikami zajęć teatralnych są uczniowie rzeszowskich gimnazjów i liceów. Najważniejsze sukcesy Teatru 
M.D.K w latach 2009-2012:
- I miejsce na Festiwalu Fraszka w Krasnem, za spektakl „Akond ze Swak”,
- Grand Prix- za spektakl „O żeglarzach Dżamblach” na 40 Podkarpackim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych Strzyżów 2011, 
- Udział i nagroda na 33. Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych DZIATWA 2012. 
Tytuł spektaklu: „Ptam”, Autor scenariusza Krystyna Miłobędzka, Reżyseria Monika Adamiec 
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Teatr Zbożowy Fundacji Studio TM Doroty Anyż powstał w 2009 roku. Wokół teatru skupili się zawodowi aktorzy, reżyserzy, 
muzycy, tancerze i plastycy. Fundacja obejmuje mecenatem artystycznym dzieci i młodzież studencką. Grupa angażuje się 
wymiennie w różne projekty  artystyczne i edukacyjne.
Tytuł spektaklu: „Tymoteusz i Psiuńcio”, Autor scenariusza: Jan Wilkowski, Reżyseria: Dorota Anyż

Teatr „Trzcina” ze Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Trzcina” w Tomaszowie Mazowieckim to teatr ruchu, który działa 
od 2007 roku. Spektakle teatru były nagradzane na licznych festiwalach i przeglądach, m.in. na Ogólnopolskich Konfrontacjach 
Teatrów Młodzieżowych CENTRUM w Łodzi, Przeglądzie Teatrów Amatorskich SPOT w Warszawie, Łódzkim Przeglądzie Teatrów 
Amatorskich ŁÓPTA.
Tytuł spektaklu: „Bajka meksykańska o Miłości i Szaleństwie”, Autor scenariusza i reżyseria: Karina Góra 

Teatr Młodych „Sokół”
Zespół teatralny pracujący w Wadowickim Domu Kultury obecnie prowadzi Jolanta Denejko. Istnieje od 1999 roku i składa się 
z utalentowanych osób. Teatr jest znakomitą formą pracy zespołowej, dająca wyjątkowo szerokie możliwości aktywności 
twórczej. Sokół został stworzony przez Stanisława Mnicho - kierownika grupy, współpracownika m.in. Tadeusza Kantora, 
odtwórcę wielu głównych ról teatralnych w Polsce i na świecie. 
Tytuł spektaklu: „Śnieg”, Autor scenariusza: Jolanta Danejko na podstawie „Płatka Śniegu” Maxence’a Fermine  
Reżyseria: Jolanta Danejko 
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Kompania Teatralna MAMRO – Białołęcki Ośrodek Kultury Warszawa
Twór dziwny powstały w czerwcu 2004 roku w Białołęckim Ośrodku Kultury w Warszawie, w którym działa do dziś.  Próbuje nimi 
kierować Grzegorz Reszka pełniąc funkcję kierownika artystycznego i naczelnego wodza. 
Jaka jest dokładnie Kompania Teatralna Mamro? Tak naprawdę można określić to pojedynczym zdaniem: jeżeli na jednym 
biegunie teatru niezależnego jest Teatr Poszukujący pomiędzy nabrzmiałą emanacją rozdartej subiektywnie esencji pierwotnej 
kosmicznej jaźni a wysublimowaną korelacją atomizacji czasoprzestrzennej wyrażonej w zderzeniu tu i teraz z tym co tam i potem 
– to na drugim biegunie jest właśnie KTM.
Tytuł spektaklu: „Libertyn”, Reżyseria: Grzegorz Reszka

Teatr Melpo - Warszawa
„Polowanie na łosia” sztuka napisana w 2009 roku. Jest groteskowym thrillerem z domieszką absurdalnej komedii romantycznej. 
Nie wiadomo kto zabił i czy na pewno zabił? Nie wiadomo kto kocha kogo i czy na pewno kocha. Nie wiadomo czy 
w Rzeczpospolitej, czy w PRL-u czy może w Stalinowskim ZSRR. Wiadomo, że trup w szafie a historia kołem się toczy.
Tytuł spektaklu: „Polowanie na łosia”, Autor: Michał Walczak, Reżyseria: Piotr Wawer

Teatr Na Chwilę – Gryfino
Grupa powstała w marcu 2012 roku. Jest studenckim teatrem niezależnym funkcjonującym na terenie miasta Gryfino. 
Założycielami i aktorami teatru są Natalia Nikonowicz, Ewa Chmielewska, Paweł Kubicki i Dominik Smaruj – byli aktorzy Teatru 
UHURU. Aktorzy do tej pory prezentowali się na scenach takich teatrów i festiwali jak m.in. Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu, 
Instytut Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, Łódzkie Spotkania Teatralne, Festiwal FAMA w Świnoujściu, Zero Budget Festival 
we Wrocławiu, oraz za granicą - Irlandia, Francja, Niemcy.
Tytuł spektaklu: „Konwent – spotkanie tematyczne”
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Amatorski Teatr Dramatyczny im. Józefa Żmudy - Miejski Dom Kultury  Stalowa Wola 
Tytuł: „Przetańczyć Zmierzch”, Autor scenariusza: Aneta Adamska, Maciej Szukała, Reżyseria: Aneta Adamska 

Teatr Drama – Miejski Dom Kultury w Oleśnie
Tytuł: „Nuda”, Reżyseria Sławomir Kuligowski
 

Grupa Teatralna Alpi  - Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI  Białystok

Tytuł: „Operacja na zamkniętym sercu” 
Autor scenariusza: Uczestnicy projektu: „Tożsamość miasta. Sztuka aktywności”.
Reżyseria: Paulina Karczewska, Karol Smoczny, Marek Ciunel 

Sztuka powstała na bazie improwizacji. Autorami scenariusza są więc uczestnicy projektu. Przedstawienie mówi o rzeczach dla nich 
ważnych: miłości, samotności czy śmierci. Scena jest miejscem, które pozwala im w twórczy sposób wyrazić uczucia, przeżycia
i emocje. Na scenie wcielają się w wykreowane przez siebie samych postacie. 

Teatr PRÓG – Stowarzyszenie „Grupa Próg” Wadowice. Grupa istnieje od 2005 roku w Wadowicach, a od dwóch lat działa także 

jako Stowarzyszenie. Założycielem, a zarazem reżyserem i dyrektorem artystycznym zespołu jest Bartosz Nowakowski. Oprócz 

działalności stricte (tworzenie spektakli, muzyki…), PRÓG realizuje i uczestniczy w szeregu projektów kulturalnych i edukacyjnych oraz 

prowadzi liczne warsztaty w kraju i za granicą (treningu aktorskiego, teatralne, muzyczne, cyrkowe). Poprzednie spektakle Teatru 

PRÓG były prezentowane i nagradzane w ramach licznych festiwali i projektów polskich oraz zagranicznych.
Tytuł: „90-120-90", Autor: Teatr PRÓG,  Autor scenariusza: Teatr PRÓG, Reżyseria: Bartosz Nowakowski 
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Teatr Preventorium - Ośrodek Kultury w Będzinie. Początki Teatru Preventorium sięgają roku 2004. Na początku była 
to grupa młodzieży, głównie gimnazjalnej, skupiona wokół osoby reżysera Andrzeja Ciszewskiego, który zarażał młode umysły 
swoją pasją do teatru. Dziś Preventorium jest w pełni świadomym teatrem nieprofesjonalnym zrzeszającym wyłącznie osoby 
pełnoletnie, co ma też oddźwięk w repertuarze po który Teatr sięga. Teatr zdobył wiele nagród i wyróżnień.
Tytuł: „Polowanie na karaluchy”,  Autor: Janusz Głowacki,  Autor scenariusza i reżyseria: Andrzej Ciszewski 

Teatr na Marginesie - Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie  
Powstał w 2004 roku. Jest kontynuacją grupy teatralnej powstałej w 1992 roku. Korzenie grupy wywodzą się z teatru 
rapsodycznego, który był dla nich inspiracją w tworzeniu. Teraz skłaniają się do teatru żywego planu, który ich najbardziej 
interesuje. Nie tylko praca ze słowem, ale również poszukiwanie tematów społecznych, dotyczących tożsamości. W ramach 
Teatru działa grupa wokalna. Instruktorem jest Katarzyna Przeciszowska.
Tytuł: „Monodram na trzy głosy” 
Autor scenariusza, reżyseria: Elżbieta Przeciszowska 

Teatr Rondo - Rybnickie Centrum Kultury
„Kobiety i mężczyźni” - spektakl komediowy, który w zabawny sposób traktuje kobiety i mężczyzn. Młodzieńcza wiara w ideały 
i wartości zderza się z dzisiejszą rzeczywistością, gdzie zaciera się granica pomiędzy prawdą a fikcją. Pod płaszczykiem 
komedii skrywa się życiowy dramat kobiet uwikłanych w codzienność. Pozorna podróż, która ma przybliżyć obraz mężczyzn, 
staje się pretekstem do odkrywania relacji damsko męskich, ich różnorodnych zachowań, odmiennych pragnień, niecodziennych 
fascynacji… Dowcipne sytuacje i nieoczekiwane zakończenie są zapowiedzią niezłej zabawy. 
Tytuł: „Kobiety i mężczyźni”,  Autor scenariusza: Bartłomiej Kamiński,  Reżyseria: Izabela Karwot 

 teatrze

wiosna 



Teatr Tetraedr -  Raciborskie Centrum Kultury
Istnieje od 1992 roku. Jest wspólną drogą i kawałkiem życia wielu młodych ludzi, którzy zostawili tu dużo dobrej energii, emocji, 
własnych historii, przyczynili się do wypracowanie swoistego stylu pracy i obrazowania na scenie. Istotą pracy TETRAEDRU jest 
organiczność, fizyczność, odwołanie się do archetypów, rytuałów i rytmów życia codziennego - z dala od publicystyki. To wszystko 
wpisane w surrealizm, absurd i groteskę. 
Tytuł: „What a Bloody Story”, Autor scenariusza: Grażyna Tabor i zespół, Reżyseria: Grażyna Tabor 

Teatr Zbożowy – Fundacja TM  Skarżysko Kamienna
„Serenada”- Sławomira Mrożka. Reżyser sztuka napisana kilkadziesiąt lat temu posłużyła jako pretekst do wyśmiania, wykpienia 
pewnych cech charakterologicznych współczesnych ludzi. Jest to paszkwil kpiący z naiwności, głupoty, pseudonaukowców,  
pseudointelektualistów i ich teorii. Krytyka miraży  za którymi gonimy  nie doceniając i niszcząc wszystko co dobre i co mamy tak 
blisko siebie. Chęć wybicia się i zaistnienia w świecie celebrytów za wszelką cenę jest porażająca.  Zapraszamy serdecznie 
na spektakl i gwarantujemy dobrą zabawę i odrobinę refleksji, bo spektakl nasz bawi, wzrusza i poucza.
Tytuł: „Serenada”- Sławomira Mrożka, Reżyseria Dorota Anyż
  

Amatorski Teatr Parabuch – Warszawa
Jest tradycyjnym zespołem skupiającym ludzi dorosłych różnych profesji - miłośników teatru, którzy obok pracy zawodowej mają 
czas i ochotę zajmować się niełatwą sztuką aktorską. Zespół istnieje od 1984 roku, najpierw związany ze środowiskiem kolejarskim 
(stąd nazwa zaczerpnięta ze znanego wiersza Tuwima ”Lokomotywa”), obecnie niezależny. Teatr ma w swym dorobku kilkadziesiąt 
premier, głównie komedii, zgodnie z horacjańską dewizą RIDENTEM DICERE ...VERUM (śmiejąc się mówić prawdę). 
Tytuł: „Dworzec”, Reżyseria: Ryszard Jakubisiak
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