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Szanowni Panstwo, 

serdecznie zapraszamy w sezonie teatralnym 2016/2017 dzieci oraz młodziez
wraz z opiekunami, wychowawcami i nauczycielami na spektakle, warsztaty teatralne
oraz spotkania w ramach edukacyjnego cyklu Teatru Powszechnego w Łodzi
zatytułowanego "Dziecko w sytuacji". 

Celem projektu jest zwrocenie uwagi na trudna sytuacje dzieci i młodziezy,
ktora los stawia wobec zyciowych wyzwan. Dotychczas w cyklu Teatr Powszechny
zrealizował pieć spektakli: "Niezwykły dom Pana A., czyli skradzione dzwieki",
"Moj tata chce latać jak ptak", "Oczy nieba", "Ony" oraz „Impreza”. Wszystkim
spektaklom towarzysza warsztaty i spotkania, ktorych celem jest rozwijanie wrazliwosci
dzieci i młodych ludzi, a takze przedstawienie – w sposob przystepny
dla najmłodszych oraz młodych ludzi – spraw waznych, istotnych, czesto trudnych
i wpływajacych na kształtowanie sie tozsamosci dorastajacego człowieka. Nie chcemy,
aby pozostał on sam z problemami, z ktorymi nie zawsze potraf sobie poradzić. 

Młodzi ludzie nie sa nastawieni tylko na to, by brać. Potrafa rowniez wiele dać z siebie
innym. Maja wielka wrazliwosć, dostrzegaja problemy i probuja je rozwiazywać.
Wielu z nich jest zagubionych, wielu przytłoczonych zyciowa sytuacja,
w ktorej sie znalezli. To jednak my, dorosli, powinnismy zwrocić na nich uwage, okazać
zainteresowanie, pomoc zrozumieć samych siebie. 

Spotkanie w teatrze jest zawsze bardziej atrakcyjne od pouczajacej rozmowy,
dlatego swiadomie podejmujemy te kwestie własnie poprzez sztuke teatralna.
Utwierdzamy sie sukcesywnie w przekonaniu, ze warto. Dlaczego? Bo najlepsza ocena
sa zawsze reakcje widzow – szczere, wiarygodne i prawdziwe. A młodzi i jeszcze
młodsi widzowie reaguja entuzjastycznie, pokazujac, ze nasz projekt jest potrzebny. 

Przekazujemy Panstwu mini przewodnik po spektaklach oraz towarzyszacych
im projektach. 

Zapraszamy do Teatru Powszechnego w Łodzi! 

Kontakt z nami: 

e-mail: bilety@powszechny.pl, 

tel. 42 633 25 39 wew. 314 lub 42 633 50 36. 

www.powszechny.pl 

facebook.com/teatr.powszechny 



Niezwykły dom Pana A., czyli skradzione dzwieki 

Jest to opowiesć o dwojce przyjacioł, Suzy i jej psie Niewiemie, ktorzy wkraczaja
do ogromnego i tajemniczego domu Pana Akustykusa, ktory skradł głosy mieszkancom
miasteczka. Podroz po kolejnych pokojach olbrzymiego domu, w ktorych poukrywał
skradzione dzwieki, to fascynujaca i pełna przygod wyprawa w swiat dzieciecej
wyobrazni. 

Alan Ayckbourn
„Niezwykły dom Pana A., czyli skradzione dzwieki”
Rezyseria i scenografa: Arkadiusz Wojcik i Andrzej Jakubas 
Opieka dramaturgiczna: Weronika Szczawinska 
Wspołpraca scenografczna: Wojciech Stefaniak, Wanda Kowalska 
Obsada: Aleksandra Listwan, Ewa Sonnenburg, Magda Zajac, Mirosław Henke, Damian Kulec,
Artur Majewski, Arkadiusz Wojcik, Artur Zawadzki 
Premiera: 1 czerwca 2013 r. 

Bilety: normalny 30 zł, ulgowy 25 zł 

Czas trwania: 1 godzina 40 minut (1 przerwa) 

Dla widzow: od 3 do 12 lat 



Moj tata chce latac jak ptak 

Lizzie po odejsciu mamy mieszka tylko z tata. Jednak ten od momentu straty zony
pograzył sie w depresji i zyje wyłacznie w swoim swiecie. W swiecie,
w ktorym najwazniejszym celem jest zwyciestwo w konkursie na człowieka-ptaka.
Coraz bardziej upodabnia sie do wrony, by na własnorecznie skonstruowanych
skrzydłach przylecieć nad rzeka Tyne. Szalone? Na pewno. Ale moze
w tym szalenstwie jest metoda? Sztuka Davida Almonda to ciepła i zabawna opowiesć
o tym, ze w zyciu najwazniejszy nie jest wcale cel, do ktorego dazymy,
ale to, by w dazeniu tym mieć wokoł siebie bliskich. Ludzi, ktorzy wierza
w nas tak bardzo, jak my w swoje marzenie. 

Przekład: Elzbieta Wozniak 
Rezyseria: Andrzej Jakubas 
Scenografa i kostiumy: Wojciech Stefaniak 
Choreografa i ruch sceniczny: Iwona i Jarosław Staniek 
Muzyka: Paweł Jabłonski 
Multimedia: Wojciech Kapela 
Teksty piosenek: Maciej Wojtyszko 
Obsada: Katarzyna Grabowska, Magda Zajac, Andrzej Jakubas, Damian Kulec, Arkadiusz Wojcik, 
Paweł Jabłonski Premiera: 15 czerwca 2014 r. 

Bilety: normalny 30 zł, ulgowy 25 zł 

Czas trwania: 1 godzina 10 minut (bez przerwy) 

Dla widzow: od 5 do 13 lat 



Poranki w Powszechnym 

„Poranki w Powszechnym” to spektakle dla najmłodszych widzow połaczone
z warsztatami plastyczno-teatralnymi. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku
do 10 lat. Jego celem jest pobudzanie fantazji uczestnikow poprzez udział w spektaklu
teatralnym i zajeciach plastycznych. Program wypełniaja działania warsztatowe,
wykorzystujace w artystyczny sposob proste materiały takie, jak kolorowe tasmy,
papier, balony, farby i piora. Warsztaty pokazuja, ile niespodzianek kryje otaczajacy
nas swiat. Opieraja sie na prostych działaniach plastycznych i sile wyobrazni,
co stanowi szczegolna wartosć w swiecie zdominowanym przez elektronike. 



1. Warsztaty „Kazdy latać moze” 

– po kazdym spektaklu pt. „Moj tata chce latać jak ptak” 

Warsztaty plastyczno-teatralne maja na celu rozwijanie wyobrazni przestrzennej
uczestnikow, wprowadzenie ich w tajniki „sztuki latania” i pobudzenie fantazji. Poprzez
zabawy plastyczne umozliwiamy im rozwoj manualny, stymulujemy wyobraznie,
dajemy szerokie pole do eksperymentowania. Podczas warsztatow bedziemy bawić
sie obrazem, swiatłem i dzwiekiem. 

Szalonych marzycieli ciekawych swiata zapraszamy na niezapomniana przygode
z lataniem. Oprocz zrobienia własnych skrzydeł bedzie mozna skonstruować maszyne
latajaca i „nauczyć sie latać”. Na wszystkich uczestnikow warsztatow czekaja kolorowe
tasiemki i papiery, kartonowe pudła, farby, balony, piora oraz mnostwo znakomitej
zabawy i kreatywnych działan. 

2. Warsztaty „Zaczarowane dzwieki” 

- po kazdym spektaklu „Niezwykły dom Pana A., czyli skradzione dzwieki” 

Po co jest muzyka? Kiedy dzwieki staja sie muzyka? Jak powstaje dzwiek
oraz jaka jest jego rola w teatrze tego wszystkiego dowiedza sie mali melomani
podczas niezwykłych warsztatow muzycznych. Celem spotkan jest uzmysłowienie,
ze istnieje „mały swiat” dzwiekow, ktory nas otacza. Podczas warsztatow uczestnicy
na drodze gier i zabaw przekonaja sie, jak roznorodny i bogaty jest swiat muzyki. 

Warunki uczestnictwa: 

W warsztatach moga uczestniczyć grupy, ktore zakupiły bilety na spektakl "Niezwykły dom Pana A.,
czyli skradzione dzwieki" lub "Moj tata chce latać jak ptak". Aby wziać udział w warsztatach, nalezy
potwierdzić wczesniej udział w kasie Teatru (e-mail: bilety@powszechny.pl, tel. 42 633 25 39 wew. 314
lub 42 633 50 36).



Oczy nieba 

To adresowana do młodych ludzi opowiesć, ktora odbierać mozna na wielu
poziomach. Z jednej strony dosłownie, a z drugiej intuicyjnie i metaforycznie. Tak samo
jak fabuła istotna jest tutaj atmosfera, w ktorej rozgrywa sie akcja. Spektakl niesie
wypowiedziane przez bohaterow przesłanie o potrzebie miłosci, o tesknocie za matka,
rodzina i poczuciem bezpieczenstwa. Pokazuje jednak przede wszystkim,
ze wyobraznia i przyjazn pozwalaja nam pokonać najstraszniejsze ukrywajace
sie w nas potwory i strach, ktory nosimy w sobie. Kazdy z nas sie czegos boi,
ale kazdy strach mozna przezwyciezyć, oswoić. Kazdy człowiek ma w sobie odwage,
ktora pozwala mu isć do przodu – wystarczy tylko pomoc mu ja odkryć. 

David Almond
„Oczy nieba”
Przekład: Elzbieta Wozniak
Rezyseria: Andrzej Jakubas
Scenografa: Wojciech Stefaniak
Oprawa muzyczna: Paweł Jabłonski
Tekst piosenki: Maciej Wojtyszko
Choreografa: Jarosław Staniek
Asystent rezysera: Arkadiusz Wojcik
Wystepuja: Marta Jarczewska, Małgorzata Gozdzik, Jakub Firewicz, Andrzej Jakubas, Patryk Palusinski,
Arkadiusz Wojcik 

Bilety: normalny 30 zł, ulgowy 25 zł 
Dla widzow: od 11 lat 



Oswoj w sobie potwora - warsztaty 

Towarzyszace spektaklowi Oczy nieba warsztaty Oswoj w sobie potwora - prowadzone
przez aktora Andrzeja Jakubasa oraz psychologa Joanne Gruszczynska pozwola
młodym widzom na wyrazenie siebie na scenie - własnych uczuć, mysli wynikajacych
ze zdobytych doswiadczen. Uczestnicy warsztatow beda mogli przyjrzeć sie emocjom,
sytuacjom problemowym i ich mozliwym rozwiazaniom oraz poszerzyć umiejetnosć
rozumienia postaw i zachowan innych ludzi. Podejma sie rowniez interpretacji
i rozmowy na temat spektaklu "Oczy nieba" – zastanowia sie nad jego przesłaniem
oraz trescia. 

W warsztatach moga wziać udział wszyscy widzowie spektaklu "Oczy nieba".
Warsztaty odbywaja sie na Małej Scenie po prezentacji spektaklu. 



Ony

"Ony" to flozofczna sztuka dla młodziezy, czyli dla ludzi, ktorzy powoli zegnaja
sie z wiekiem dzieciecym, by w koncu zaczać rozumieć swiat i funkcjonować
w nim w sposob bardziej swiadomy - by stać sie dorosłymi. Ale to tez sztuka
dla dorosłych, ktorzy pamietaja ten moment i te wydarzenia, gdy stawali sie dopiero
dorosłymi. 

Znakomity, wielopoziomowy tekst Marty Gusniowskiej to bajka a rebours, opowiesć
o wspołczesnym swiecie, o naszych zmaganiach, lekach i drzemiacych w nas
potworach. Głowny bohater, po stracie matki wyrusza w podroz w poszukiwaniu ojca,
ktorego nigdy nie znał. Droga, ktora przebywa w onirycznej scenerii staje sie metafora
dojrzewania. Podczas podrozy Ony spotyka korowod postaci, zdobywa serce
Ksiezniczki, ma niesamowite przygody, by w fnale osiagnać spokoj. A moze po prostu,
aby dorosnać? 

Rezyseria: Ewa Pilawska i Andrzej Jakubas 
Scenografa i kostiumy: Wojciech Stefaniak 
Ruch sceniczny: Jarosław Staniek i Iwona Staniek 
Obsada: Małgorzata Gozdzik, Katarzyna Grabowska, Marta Jarczewska, Jarosław Dziedzic, Jakub 
Firewicz, Damian Kulec, Michał Lacheta, Arkadiusz Wojcik 
Premiera: 28 lutego 2016 r. 

Bilety: normalny 30 zł, ulgowy 25 zł 

Czas trwania: 1 godzina 30 minut (bez przerwy) 

Dla widzow: od 13 lat 



Ony 

– warsztaty flozofczne 

Po wszystkich porannych przedstawieniach "Ony" zapraszamy na warsztaty
flozofczne połaczone z ćwiczenia aktorskimi. Zajecia prowadzone sa przez aktorow
Teatru Powszechnego w Łodzi (Arkadiusza Wojcika oraz Andrzeja Jakubasa)
oraz flozofke Anne Ostrowska. 

Warsztaty nawiazuja do tematu spektaklu – opieraja sie na dyskusji na temat
podstawowych pojeć flozofcznych, ktore akcentuje "Ony". Komplementarnym
elementem warsztatow sa ćwiczenia z zakresu podstawowego warsztatu aktorskiego,
ktore inspirowane sa trescia sztuki i słuza pogłebieniu interpretacji spektaklu "Ony". 

W warsztatach moga wziać udział wszyscy widzowie spektaklu "Ony". 

Warsztaty odbywaja sie na Małej Scenie po prezentacji spektaklu. 



Impreza

John Retallack, brytyjski dramatopisarz i rezyser, znany jest przede wszystkim
z podejmowania tematow, ktore czesto uchodza za tabu, a przynajmniej takie,
ktore teatr adresowany do młodych ludzi woli przemilczeć. Porusza tematy wazne
dla młodych ludzi, o ktorych nie zawsze potrafa oni rozmawiać, czerpiac odpowiedzi
na swoje pytania i watpliwosci z niepewnych zrodeł. W "Imprezie" porusza temat
seksu. Czy to rzeczywiscie temat tabu? Czy mozliwe jest rozmawianie
o nim bez skrepowania, by nie popasć w wulgarnosć lub hipokryzje? Czy dzis łatwiej
nam o tym rozmawiać niz pokoleniu naszych dziadkow lub pradziadkow? I wreszcie:
czy rzeczywiscie dzisiejsza młodziez podchodzi do seksu bardziej otwarcie i beztrosko,
traktujac go jedynie w kategoriach zabawy?

Przekład: Elzbieta Wozniak
Rezyseria: Andrzej Jakubas, Jarosław Staniek
Scenografa: Wojciech Stefaniak
Opracowanie muzyczne: Bartosz Adamiak
Obsada: Katarzyna Grabowska, Marta Jarczewska, Damian Kulec, Arkadiusz Wojcik
ze specjalnym udziałem Karoliny Krawczynskiej, Aleksandry Listwan i Jarosława Dziedzica

Bilety: normalny 30 zł, ulgowy 25 zł 

Czas trwania: 1 godzina (bez przerwy) 

Dla widzow: od 12 lat 



Impreza – warsztaty

Po wszystkich spektaklach odbywaja sie warsztaty prowadzone przez aktora Andrzeja
Jakubasa oraz psychologow z Fundacji Nowoczesnej Edukacji Spunk, ktorzy od ponad
10 lat zajmuja sie edukacja seksualna dla młodziezy. Warsztaty poswiecone
sa seksualnosci człowieka oraz zwiazanym z nia aspektom psychiki ludzkiej –
poczuciem bliskosci, bezpieczenstwa, odpowiedzialnoscia, przyjaznia. Dotycza
rowniez umiejetnosci rozmowy z najblizszymi na tematy trudne oraz zaufania
do przyjacioł i rodziny. Warsztaty obejmuja podstawowe ćwiczenia aktorskie
oraz rozwijaja temat podjety w spektaklu. Ich autorzy nie stawiaja sie w pozycji
pedagoga, staraja sie raczej wspolnie z młodzieza zastanowić nad problemami,
na ktore napotykaja młodzi ludzie.

W warsztatach moga wziać udział wszyscy widzowie spektaklu "Impreza". 

Warsztaty odbywaja sie na Małej Scenie po prezentacji spektaklu.


