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adaptacja
reżyseria
Iga
Gańczarczyk

 2 pt 19.00 Detroit. Historia ręki
 3 sb 16.00 Pchła Szachrajka

19.00 Detroit. Historia ręki
 4 nd 11.00 Pchła Szachrajka

18.00 Detroit. Historia ręki
 7 śr 19.00 Afryka
 8 cz 19.00 Afryka
 9 pt 18.00 Archiwum (polskiej) 

nowoczesności.
Wokół „Thermidora” DEBATA

10 sb 17.00 Fanon. Kilka uwag o rewolucji
11 nd 18.00 Fanon. Kilka uwag o rewolucji
12 pn 19.00 Samuel Zborowski.

Historia inscenizacji
dramatu WYKŁAD

14 śr 19.00 Historie bydgoskie
15 cz 19.00 Historie bydgoskie
17 sb 17.00 Rasa, rasizm: 

wzory dominacji 
i przemocy DEBATA

19.00 Jean Genet 
Murzyni
reż. Iga Gańczarczyk PREMIERA

18 nd 18.00 Murzyni
20 wt 10.00 Pchła Szachrajka

19.00 Murzyni
21 śr 10.00 Pchła Szachrajka

19.00 Murzyni studencka środa

22 cz 10.00 Pchła Szachrajka
23 pt 10.00 Plastusiowy pamiętnik

19.00 Samuel Zborowski.
Od tekstu
do sceny (1) KONWERSATORIUM

24 sb 11.00 Plastusiowy pamiętnik
16.00 Plastusiowy pamiętnik

25 nd 11.00 Plastusiowy pamiętnik
26 pn 20.00 Klub kawalerów

SPEKTAKL ZAMKNIĘTY

27 wt 19.00 Klub kawalerów
28 śr 19.00 Klub kawalerów
30 pt 18.00 Archiwum (polskiej) nowoczesności. 

Stanisław Brzozowski
„Legenda Młodej
Polski” SEMINARIUM

19.00 Thermidor
31 sb 19.00 Thermidor

 1 nd 18.00 Thermidor
spektakl z angielskimi napisami

 4 śr 19.00 Detroit. Historia ręki
studencka środa

 5 cz 19.00 Detroit. Historia ręki
 6 pt 18.00 Samuel Zborowski.

Od tekstu 
do sceny (2) KONWERSATORIUM

19.00 Detroit. Historia ręki
 7 sb 18.00 Historie bydgoskie

19.00 Detroit. Historia ręki
 8 nd 18.00 Historie bydgoskie
11 śr 19.00 Murzyni
12 cz 10.00 Pchła Szachrajka

19.00 Murzyni
13 pt 10.00 Pchła Szachrajka

18.00 Samuel Zborowski.
Od tekstu
do sceny (3)     KONWERSATORIUM

19.00 Murzyni
14 sb 11.00 Pchła Szachrajka

19.00 Murzyni
spektakl z angielskimi napisami

17 wt 19.00 Wiśniowy sad
18 śr 19.00 Wiśniowy sad
19 cz 19.00 Wiśniowy sad 

spektakl z angielskimi napisami

20 pt 18.00 Archiwum (polskiej) 
nowoczesności. 
Boy „Nasi okupanci” SEMINARIUM

21 sb 16.00 Plastusiowy pamiętnik
22 nd 11.00 Plastusiowy pamiętnik
24 wt 10.00 Plastusiowy pamiętnik
25 śr 18.00 Opowieści z granic 

Europy WARSZTATY

26 cz 18.00 Opowieści z granic 
Europy WARSZTATY

19.00 Afryka
27 pt 18.00 Historia jako pole bitwy.

O użytku przeszłości 
i jego politycznych 
konsekwencjach. DEBATA

18.00 Opowieści z granic 
Europy WARSZTATY

19.00 Afryka
28 sb 19.00 Afryka 

spektakl z angielskimi napisami

16-22.02 11.00-15.00 dzieci 8-12 lat

      22.02            18.00 POKAZ

16-22.02 11.00-15.00 gimnazjaliści 13-16 lat

      22.02            18.00 POKAZ

16-21.02 17.00-18.30
seniorzy 50+  2-7.03 17.00-18.30

Niech się kręci WARSZTATY TANECZNE  
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Agnieszka Jakimiak

Afryka
premiera 17.10.2014
gramy: 7,8.01
             oraz 26, 27, 28.02

mała scena TPB
120 min. bez przerwy

To nie jest opowieść o Ryszardzie Kapuścińskim w Afryce. Ani opowieść o Afryce.  Ani o tym, 
jak można przedstawić Afrykę, ani o tym, jak nie należy jej przedstawić.  To historia kilku pojęć 
wędrujących po Europie od czasów kolonializmu przez okres dekolonizacji aż po dzisiaj. 
Poprzez zmianę perspektywy i nakreślenie nowej siatki powiązań miedzy Europą i Afryką 
chcemy ukazać to, co było i jest ukrywane, niezauważane i wypierane z debaty na ten temat.

Spektakl dość dosadnie wskazuje winnych zła,  które dzieje się w Afryce. Krytykuje każdy 
rodzaj działalności Europejczyków na tym kontynencie. Jeśli nie pojedziesz do Afryki, to 
co Ty możesz o niej powiedzieć? A jeśli tam pojedziesz, to i tak nadal nic nie wiesz. W tym 
spektaklu nie ma miejsca na dywagacje, co jest dobre, a co nie? Jest jednoznaczna ocena. 
I dobrze! Taki powinien być teatr. Prowokujący, zachęcający do rozmowy, dyskusji...
Agata Kozicka, Gazeta Pomorska

Przede wszystkim jednak „Afryka” pokazuje teatr totalny - przemyślany, precyzyjnie ze-
spolony ruch, dźwięk i obraz. Brzmi na scenie wszystko, łącznie z koncertującymi maszyną 
do pisania czy maszyną do szycia. Nienatrętnie zostały w ten spektakl włączone obrazy 
poddane komputerowej obróbce.
Jarosław Reszka, Express Bydgoski

reżyseria: Bartek Frąckowiak
dramaturgia: Agnieszka Jakimiak
scenografia, kostiumy: 
Anna Maria Karczmarska
muzyka: Krzysztof Kaliski
reżyseria światła: 
Agata Skwarczyńska

występują: Klara Bielawka (gościnnie), 
Szymon Czacki (gościnnie), Maciej Pesta, 
Sonia Roszczuk (debiut aktorski), Jakub Ulewicz, 
Anita Sokołowska

premiera 6.12.2007
gramy: 3, 4, 20, 21, 22.01
             oraz 12, 13, 14.02

mała scena TPB
65 min. bez przerwy

Jan Brzechwa

Pchła Szachrajka

Chcecie bajki? To proste pytanie zadaje kolejnym już pokoleniom dzieci autor wielu utwo-
rów dla najmłodszych, wybitny polski poeta Jan Brzechwa. Tak! Chcemy bajki! Naprawdę? 
Ależ proszę bardzo – oto bajka, której bohaterką jest niezwykła Pchła Szachrajka. 
Niby malutka, prawie niewidoczna, ale – jak to z pchłami bywa – dokuczliwa, psotna, wszę-
dobylska, piekielnie sprytna i na domiar złego niesłychanie pomysłowa. Barwna opowieść 
o jej zdumiewających psotach i gałgaństwach to gotowy scenariusz, w którym ważne miej-
sce zajmuje aktorska improwizacja. Poczucie humoru Małgorzaty Witkowskiej, Pawła Gilew-
skiego i Marcina Zawodzińskiego połączone z dowcipnymi strofami Brzechwy gwarantuje 
znakomitą teatralną zabawę. A tak swoją drogą to bardzo ciekawe, w jaki sposób Pchła 
Szachrajka zdołała niepostrzeżenie wyjeść krem z trzydziestu rurek płacąc tylko za jedną...

Scenograf i reżyser zaufali najmłodszej publiczności. Nie podali im bajki jak na tacy. 
Zaprosili do wspólnej zabawy wyobraźnią. I odkryli oczywista prawdę – dzieciaki to 
lubią…
Michalina Łubecka, Gazeta Wyborcza

opieka reżyserska Łukasz Gajdzis 
scenografia Aleksandra Semenowicz

występują: Małgorzata Witkowska, 
Paweł  L. Gilewski i Marcin Zawodziński

duża scena TPB 
105 min. 1 przerwa

mała scena TPB 
60 min. bez przerwy

Maria Kownacka

Plastusiowy 
pamiętnik

WYKŁAD PERFORMATYWNY 

Fanon.  Kilka uwag 
o rewolucji 

Mimo że pierwszy odcinek „Plastusiowego  pamiętnika” Marii Kownackiej ukazał się 
w 1931 roku, do dziś przygody ludzika z plasteliny fascynują kolejne pokolenia dzieci. 
Teatr Polski zaprasza najmłodszych widzów na kolorową, pełną humoru i mądrości 
bajkę o tym, co wydarzyło się w piórniku.

Biegające wokół sceny, przybijające aktorom „piątki” i piszczące z zachwytu 
dzieci są najlepszą recenzją „Plastusiowego pamiętnika”. Najnowsza bajka 
Teatru Polskiego to sukces bydgoskiej sceny. 
Bogdan Dondajewski, Gazeta Pomorska

Frantz Fanon jest uznawany za patrona myśli postkolonialnej, a jednocześnie pozosta-
je nieobecny w polskich dyskusjach dotyczących wątków kolonialnych. Urodzony na 
Martynice wnuk czarnego niewolnika, psychiatra i filozof, autor „Wyklętego ludu ziemi” 
- książki zabronionej we Francji zaraz po jej publikacji w 1961 roku. Rzadko powoływa-
liśmy się na Fanona i rzadko zaglądaliśmy do jego pism. Tymczasem jego perspektywa 
okazuje się niezwykle aktualna nie tylko w kontekście postkolonialnym. Jeśli rewolucję 
można pomyśleć inaczej, trzeba pomyśleć ją w innym kontekście. Perspektywa 
wprowadzona przez Frantza Fanona skłania do przemyślenia pojęć i założeń, 
które uchodzą za fundamentalne w europejskich rozważaniach o rewolucji. W ramach 
wykładu performatywnego, zapytamy jeszcze raz - jakie rewolucje odbyły się w drugiej 
połowie dwudziestego wieku i jakie mogą odbyć się teraz? Które rewolucje prześniliśmy, 
a które chcieliśmy przeoczyć?

premiera 14.02. 2014
gramy: 23, 24, 25.01
             oraz 21, 22, 24.02

premiera 17.10. 2014
gramy: 10, 11.02

reżyseria:  Lena Frankiewicz
kostiumy, scenografia: Melania Muras
choreografia: Iza Chlewińska
muzyka:  Marek Napiórkowski
animacje:  Natalia Bucior

reżyseria Agnieszka Jakimiak 
oprawa wizualna Wojtek Gąsiorowsk

występują: Artur Krajewski, Magdalena Łaska,
Alicja Mozga/Małgorzata Trochimiuk, Jakub Ulewicz, 
ze specjalnym udziałem Karoliny Adamczyk  
jako Zosi (materiał wideo)

występują: Maciej Pesta, Jan Sobolewski, 
Małgorzata Trofimiuk 

Antoni Czechow

Wiśniowy sad
premiera 2.02.2013
gramy: 17, 18, 19.02

duża scena TPB 
135 min. 1 przerwa

reżyseria Paweł Łysak
scenografia Barbara Hanicka
choreografia Dominika Knapik
muzyka Stefan Węgłowski
światła Wojciech Puś
konsultacje iluzjonistyczne Nikodem Kujawa

występują: Michał Czachor, Paweł L. Gilewski, 
Michał Jarmicki, Marian Jaskulski, Magdalena Łaska, 
Joanna Drozda, Anita Sokołowska, Piotr Stramowski, 
Małgorzata Trofimiuk, Jakub Ulewicz, Julia Wyszyńska, 
Marcin Zawodziński

„Wiśniowy sad” uważa się za najwybitniejszy dramat w dorobku Antona Czechowa. To przepeł-
niona liryzmem i poczuciem humoru opowieść o przemijaniu. Odnaleźć w niej można zapo-
wiedź nadchodzącej rewolucji. Autor uważał swój utwór za komedię i zalecał: „Niech na scenie 
wszystko będzie równie proste i równie zawiłe jak w życiu. Ludzie jedzą obiad, a tymczasem 
rozstrzyga się ich szczęście, łamie ich życie”. Paweł Łysak sięgając po ten utwór, chce przyjrzeć 
się współczesnemu kryzysowi i nastrojowi przesilenia, a także zadać pytanie o modele życia, 
które dominują w dzisiejszym świecie.

Spektakl Łysaka jest płynny i precyzyjny, ma swój rytm i po prostu dobrze się go ogląda.
Witold Mrozek, Gazeta Wyborcza

Michał Bałucki

Klub kawalerów

Odwieczna walka płci pięknej z tą „drugą” o dominację i panowanie nad 
światem przybiera różne formy i posługuje się wymyślnymi narzędziami. Istnieje 
jednak wiele historii o tych, którzy tej walki nie chcieli toczyć.” Klub Kawale-
rów” z napisanej w XIX wieku komedii Bałuckiego zrzesza liber baronów, wy-
znawców wolności i kawalerskich swawoli. Nieustannie podsycają przekonanie 
o elitarności i awangardzie życia bez kobiet. Coś musi się jednak stać, by „kluby 
kawalerskie w puch rozbite” były. 

Oczywiście nie tylko zgrabnie poprowadzona reżyseria jest kluczem do sukcesu 
tego spektaklu. Jest nim doskonałe zgranie wszystkich elementów składowych 
sztuki. Począwszy od znakomitej gry aktorskiej, przez prostą, lecz bardzo wy-
mową i niezwykle użyteczną scenografię, na bardzo trafnej choreografii kończąc. 
Jeśli chodzi o zespół, to trzeba przyznać, że wszyscy stanęli na wysokości zadania
Kuba Ignasiak, Nowości

premiera 18.12.2010
gramy: 27, 28.01

reżyseria Łukasz Gajdzis 
scenografia Mirek Kaczmarek 
ruch sceniczny Aneta Jankowska 
opracowanie muzyczne 
Maciej Szymborski 
akordeon Kacper Chabrowski 
reżyseria światła Robert Łosicki 

występują: Karolina Adamczyk, Michał Czachor, 
Paweł Gilewski, Marian Jaskulski, Magdalena Łaska, 
Roland Nowak, Jerzy Pożarowski, Małgorzata Trofimiuk, 
Małgorzata Witkowska, Marcin Zawodziński 

występują: Beata Bandurska (gościnnie), 
Marta Malikowska, Martyna Peszko, Sonia Roszczuk, 
Małgorzata Witkowska, Anita Sokołowska, 
Małgorzata Trofimiuk, Fatima Daffe, 
Elodi Ndoloka Mbezi

duża scena TPB 
110 min. z przerwą

premiera 13.06.2014
gramy: 14, 15.01
             oraz 7, 8.02

mała scena TPB
ok. 90 min. 2 przerwy

Artur Pałyga

Historie bydgoskie

Czy wiesz, skąd się wzięła w Bydgoszczy Łuczniczka? Co dla miasta zrobił 
Kazimierz Wielki? Jaka słynna śpiewaczka pochodzi z Bydgoszczy? Czym byłaby 
Bydgoszcz bez Mózgu? Czym byłby Mózg bez Bydgoszczy? Kiedy i gdzie widziano 
w Bydgoszczy ostatniego renifera? Co łączy Katarzynę Paprocką z Rodzinnymi 
Ogródkami Działkowymi imienia kaprala Benedy. Historie bydgoskie to cykl 
spektakli, które odkryć mają wielowymiarową tożsamość miasta.

„Historie bydgoskie” wyreżyserowane przez Pawła Łysaka w Teatrze Polskim 
to kolejna sztuka, która czerpie z miasta jak z realnej, ale i mitycznej krainy 
wszelkiej opowieści. Zanurza się w jego tajniki, opowiada o sprawach, 
przedmiotach i ludziach, znanych i nieznanych z pasją, dociekliwością, 
serdecznością i czułością. Poważnie i dowcipnie.”
Andrzej Lis, Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Sztuki Współczesnej

reżyseria: Paweł Łysak 
scenografia: Ewa Machnio

występują: Mieczysław Franaszek, Alicja Mozga, 
Roland Nowak, Jerzy Pożarowski, Jakub Ulewicz, 
Małgorzata Trofimiuk, Małgorzata Witkowska, 
Marcin Zawodziński

W każdym pokazie spektaklu monodramy zaprezentuje 3 aktorów 

Stanisława Przybyszewska

Thermidor

Niedokończony tekst Stanisławy Przybyszewskiej, do którego w spektaklu dodane zostały 
fragmenty przemówień jakobinów, opisuje ostatnie godziny życia lewicowych przywódców 
rewolucji: Maksymiliana Robespierre’a i Louisa Saint-Justa. Akcja rozgrywa się 7 thermidora 
II roku rewolucji w sali posiedzeń Komitetu Ocalenia Publicznego, na zapleczu republikań-
skiego parlamentu. Biorą w niej udział członkowie komitetu, którzy już następnego dnia 
doprowadzą do przewrotu, kończącego rządy rewolucyjnej demokracji; przewrotu, który 
stanie się modelem dla  kapitalistycznych zmian politycznych w ciągu następnych dwóch 
stuleci, także dla polskich przemian roku 1989.
Widzowie siedzą na wyciągnięcie ręki od debatujących polityków, obserwując z bliska 
ich starcia, przerywane jedynie pieśniami odnoszącymi się wprost do tradycji republikań-
skiej. Widzą ich twarze, filmowane z kilkunastu kamer, na ekranach zawieszonych ponad 
głowami. Słyszą ich ściszone rozmowy, przekazywane za pomocą 21 mikrofonów. Obser-
wują ich za kulisami i na sali plenarnej francuskiego Konwentu Narodowego, który stał się 
modelem dla wszystkich późniejszych demokratycznych zgromadzeń, zamieniających się 
stopniowo w atrapę. 

Żyjemy przecież w świecie wykutym przez XVIII-wiecznych rewolucjonistów. Nawet 
jeśli, jak pisze Przybyszewska, rewolucyjnej władzy położył kres pierwszy lepszy 
Burbon, to kapitalistyczną rzeczywistość uformowali mieszczańscy buntownicy 
przeciw feudalizmowi, a ich rozumienie wolności jest kluczowe dla współczesnej 
cywilizacji. Tak bardzo, że pojęcie to stało się przezroczyste i może znaczyć wszystko. 
Każdy jest przecież „za wolnością”: feministka z Manify, przedsiębiorca ze zjazdu 
w Krynicy i ultrakonserwatywny fan Korwin-Mikkego z gimnazjum. Kontrowersje 
budzi za to inne hasło burzycieli Bastylii. To równość, którą Wodziński widzi jako 
nieurzeczywistniony ideał. Dlatego spiskowcy w oracjach kładą na nią szczególny 
nacisk, dlatego wracają głód i nędza jako przyczyny porażki. W bydgoskim 

„Thermidorze” rewolucja to raczej niedokończony projekt niż kosmiczna katastrofa.
Witold Mrozek, Gazeta Wyborcza

premiera 28.11.2014
gramy: 30, 31.01
             oraz 1.02

duża scena TPB
spektakl kameralny
145 min. bez przerwy

tłumaczenie: Stanisław Helsztyński 
reżyseria i scenografia: 
Paweł Wodziński 
kostiumy i światła: 
Agata Skwarczyńska
video Mikołaj Walenczykowski

występują: Grzegorz Artman (gościnnie), 
Paweł L.Gilewski, Mirosław Guzowski, 
Roland Nowak, Maciej Pesta, 
Jakub Ulewicz, Piotr Wawer jr. (gościnnie), 
Marcin Zawodziński

premiera 17.02.2015
gramy: 18, 20, 21.01
             oraz 11, 12, 13, 14.02

duża scena TPBJean Genet

Murzyni

Jednym z głównych wątków spektaklu jest próba odpowiedzi na prowokacyjnie 
postawione przez autora sztuki pytania: Ale co to znaczy Czarny? I w ogóle, jakiego 
to jest koloru? Podążając za sugestiami samego Geneta, który w roli tytułowych 
Pokojówek chciał obsadzić mężczyzn, zamierzamy zagrać „Murzynów” z żeńską 
obsadą. Cielesność kobiet nie tylko bowiem radykalnie problematyzuje splot 
prywatnego z politycznym, ale również jest przestrzenią nieustającej, performa-
tywnej gry z wizerunkiem. 

adaptacja i reżyseria: Iga Gańczarczyk 
scenografia: Lataladesign 
(Dagmara Latała, Jacek Paździor)
kostiumy: Natalia Mleczak
choreografia: Dominika Knapik
muzyka: Dominik Strycharski

PREMIERA

premiera 21.12.2014
gramy: 2, 3.01
             oraz 4, 5, 6, 7.02

duża scena TPB
spektakl kameralny
120 min bez przerwy

Jolanta Janiczak

Detroit. Historia ręki

Resztki ruin zamieszkują jeszcze gdzieniegdzie drapieżniki, przed którymi, ci, 
co jeszcze coś produkują, muszą się chronić. Większość ruin jest ciszą, pustką, 
którą umysł chce jak najszybciej nazwać, zdiagnozować i zabezpieczyć się przed 
jej odczuwaniem. Ruiny wypadły z obiegu, z funkcjonalności. Stały się kulturo-
wym odpadem Jak wyrwać się z pędzącego na oślep cyklu produkcji? Może to 
ruina jest naszym Złotym Wiekiem, może w ruinie chwila jest w stanie trwać 
i zostać piękna. Janiczak i Rubin opowiedzą ponownie historię Detroit, miasta, 
które zbankrutowało.

reżyseria  Wiktor Rubin
dramaturgia Jolanta Janiczak
scenografia, kostiumy Michał Korchowiec
muzyka Aśka Grochulska, 
Tomasz Wyszomirski
reżyseria światła Katarzyna Łuszczyk
video, asystent scenografa Hanna Maciąg
asystent reżysera Maciej Pesta

obsada: Aleksandra Bednarz (gościnnie), Paweł L. Gilewski, 
Mirosław Guzowski, Marian Jaskulski, Roland Nowak, 
Bartosz Ostrowski (gościnnie), Maciej Pesta, 
Jerzy Pożarowski, Dawid Rafalski (gościnnie), 
Sonia Roszczuk, Jan Sobolewski, Łukasz Stawarczyk 
(gościnnie), Dominik Stroka (gościnnie), Jakub Ulewicz, 
Małgorzata Trofimiuk, Marcin Zawodziński oraz statyści


