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Sobota 2 lipca 

 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Spektakl Otwarcia 

Piąty rok z rzędu Wioska Artystyczna Janowo zaprasza na wspaniałą 
ucztę teatralną! Przed Tobą szalony i nieprzewidywalny spektakl 
improwizowany. Bez scenariusza, na zawołanie i na Twoich oczach 
powstanie przedstawienie, które rozbawi Cię do łez. Twoje troski ulecą 
wraz ze śmiechem, a Ty będziesz chciał więcej i więcej… 

 

Niedziela 3 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Wielka misja małych dzieci 
Każde dziecko marzy o wielkiej przygodzie, np.: o uratowaniu świata 
przed wielką asteroidą, zostaniu rycerzem walczącym z potworami albo 
o zostaniu najbardziej rozpoznawalnym projektantem ubrań dla kotów, 
którego stroje podbiją świat. W tej bajce to dzieci dają wyzwania 
aktorom, to one wymyślają niebezpieczne misje i przeszkody, to one 
wchodzą na scenę i grają z zawodowcami. „Wielka misja małych dzieci” 
pozwala spełnić marzenia najmłodszych. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Wieczór komedii 
Spektakl wymknął się aktorom spod kontroli! To publiczność zasiadająca 
na widowni decyduje o losach przedstawienia, wywracając plany aktorów 
do góry nogami! Improwizatorzy muszą błyskawicznie odnaleźć się w 
nowej rzeczywistości: znaleźć ciętą ripostę, stać się dowolną, wybraną 
przez widownię postacią, przedmiotem, a czasami po prostu zaśpiewać 
piosenkę na zadany temat… Jaki będzie wynik tych teatralnych 
potyczek? Wiemy jedno – zapowiada się prawdziwy komediowy 
rollercoaster. 
 

http://www.janowo.art/


Poniedziałek 4 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Dawno, dawno temu 

Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w odległej krainie żyła 
przemiła dziewczynka… Nuda! Takie bajki już znamy! A gdyby tak dzieci 
same wymyśliły bohaterów, wybrały im stroje i jeszcze stworzyły własną 
historię? A co by było, gdyby zagrały jeszcze na scenie? Eee, to 
niemożliwe! A właśnie, że MOŻLIWE! Spełnij dzieci swych marzenie, 
zobacz je na naszej scenie! Niech to będzie: „Dawno, dawno temu” 
wymyślone przez Twoje dziecko. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Stand-up według Kmity 

Grupa komików skupionych wokół tekściarza i reżysera Rafała Kmity: 
chłopak z osiedla, dziewczyna pełna miłości, komik z wieloletnim stażem 
i wiele innych postaci, które spotkały po drodze Rafała. On z nimi 
pogadał, wypił herbatę, a później dał każdemu mikrofon. Oni ruszyli dalej 
i jeżdżą po całej Polsce. Każdy mówi co innego i warto go posłuchać. I 
choć każdy ma inne zdanie, to każdy ma… rację. Zasada jest prosta: 
Rafał wymyśla światy, anegdoty i wydarzenia, a oni opowiadają to 
wszystko ze sceny. Są w różnym wieku, mają różne temperamenty i 
różne historie do opowiedzenia, ale łączy ich jedno: rozśmieszą was do 
łez. Stand-up według Kmity konwencją nawiązuje do aktorskiego nurtu, 
który w Stanach Zjednoczonych uprawiali tacy komicy jak Robin 
Williams, Richard Pryor i Eddie Murphy. 
Piotrek Plewa – najstarszy w formacji „Stand-up według Kmity”. 
Najstarszy, ale na scenie: po prostu żywioł! Uwielbia rozśmieszać 
publikę, a publika uwielbia, kiedy jej to robi. W swoim stand-upie opowie 
o dziwnym losie komika: jak się rodzą komicy, skąd biorą pomysły, o 
czym marzą, no i że ich mózgi pofałdowane są jakoś inaczej… Piotrek 
nie będzie owijał w bawełnę! W nic nie będzie owijał. Odwrotnie – będzie 
rozwijał! Będzie rozwijał przed wami swoją wizję życia – trochę szaloną, 
trochę liryczną, trochę surrealną – ale przede wszystkim cholernie 
zabawną. 
Wpadnijcie na stand-up Piotrka. Wpadnijcie na jego stand-up, bo bez 
was – to już nie ten sam Piotrek. Bez was – Piotrek robi się jakiś taki 
obcy… taki nieswój… jakoś tak dziczeje, pokrywa się sierścią, zaczyna 
wyć do księżyca i rozglądać za surowym mięsem. Nie pozwólcie na to! 
Wpadnijcie na jego stand-up! Na miłość boską – wpadnijcie dla dobra 
nas wszystkich!! 
Tytuł programu Piotrka: „Wyznania komika”. 
 



Wtorek 5 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Bajka na raz 

A dlaczego tylko na raz, a nie na dwa albo trzy razy? Wyjaśnienie jest 
bardzo proste: ta bajka jest niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju 
dzięki naszej publiczności. Już nigdy nie powtórzy się dokładnie ten sam 
skład na widowni, już nigdy nie przyjdą nam do głowy te same pomysły. 
To bajka i historia na raz, ponieważ kolejny będzie zupełnie inny. Ale 
równie wyjątkowy! 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Wieczór komedii 
Spektakl wymknął się aktorom spod kontroli! To publiczność zasiadająca 
na widowni decyduje o losach przedstawienia, wywracając plany aktorów 
do góry nogami! Improwizatorzy muszą błyskawicznie odnaleźć się w 
nowej rzeczywistości: znaleźć ciętą ripostę, stać się dowolną, wybraną 
przez widownię postacią, przedmiotem, a czasami po prostu zaśpiewać 
piosenkę na zadany temat… Jaki będzie wynik tych teatralnych 
potyczek? Wiemy jedno – zapowiada się prawdziwy komediowy 
rollercoaster. 
 

Środa 6 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Pod rządami dzieci 
Improwizowany spektakl, w którym najmłodsi decydują o wszystkim, co 
zdarzy się na scenie: gdzie potoczy się akcja, w jakie postaci wcielą się 
aktorzy, jakie będą mieli kostiumy, wreszcie do jak bardzo 
zaczarowanego świata zabiorą siebie i innych. Dzieci stają się 
reżyserami, ale mogą też pojawić się na scenie w roli aktorów. To 
rodzinna zabawa w teatr na dwóch poziomach: dla rodzica i dla dziecka. 
To podróż w głąb wyobraźni, znakomita odskocznia od codzienności i 
gwarantowany relaks. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 
Godz. 20.15 - Stand-up według Kmity 

Grupa komików skupionych wokół tekściarza i reżysera Rafała Kmity: 
chłopak z osiedla, dziewczyna pełna miłości, komik z wieloletnim stażem 
i wiele innych postaci, które spotkały po drodze Rafała. On z nimi 
pogadał, wypił herbatę, a później dał każdemu mikrofon. Oni ruszyli dalej 
i jeżdżą po całej Polsce. Każdy mówi co innego i warto go posłuchać. I 
choć każdy ma inne zdanie, to każdy ma… rację. Zasada jest prosta: 



Rafał wymyśla światy, anegdoty i wydarzenia, a oni opowiadają to 
wszystko ze sceny. Są w różnym wieku, mają różne temperamenty i 
różne historie do opowiedzenia, ale łączy ich jedno: rozśmieszą was do 
łez. Stand-up według Kmity konwencją nawiązuje do aktorskiego nurtu, 
który w Stanach Zjednoczonych uprawiali tacy komicy jak Robin 
Williams, Richard Pryor i Eddie Murphy. 
 

Czwartek 7 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Podróż w nieznane 

Chyba wszyscy znamy „Małego Księcia”, który w trakcie swojej podróży 
mierzy się z prawdziwymi problemami dorosłego świata. Swoją dziecięcą 
mądrością i szczerością pomógł nam odkryć życiowe prawdy. Jego siłą 
„superbohatera” jest przyjaźń. W naszej improwizowanej bajce to dzieci 
decydują o tym, z jakimi problemami będzie musiał poradzić sobie 
główny bohater. Dlatego każda opowieść jest inna i uczy czegoś 
nowego. Łączy je jednak jedno – potęga przyjaźni. „Przyjaciele są jak 
ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak 
latać” – pisał w „Małym Księciu” Antoine de Saint-Exupéry… 

 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Kryminał improwizowany (Teatr Komedii Impro w 
Łodzi) 
Wyobraźmy sobie zwyczajne, spokojne, małe miasteczko albo zakład 
pracy lub firmę. Miejsce, w którym wszyscy się znają i lubią… Czy jednak 
rzeczywiście tak jest? A może są tam ukryte waśnie, animozje, ciche 
romanse? Pewnego dnia w tajemniczych okolicznościach ginie jeden z 
naszych bohaterów. O dokonanie zbrodni podejrzewany może być 
właściwie każdy. Poznajemy mroczne tajemnice tego na pozór 
sielankowego miejsca, zgłębiamy najciemniejsze zakamarki ludzkiego 
umysłu. Sprawdzimy, jak zaskakujące mogą być motywy popełnionej 
zbrodni. Stworzycie tę historię razem z nami, bo to Wy zdecydujecie o 
tym, kto zginie i w jak przeokrutny sposób zostanie zamordowany. 
Teatr Komedii Impro w Łodzi powstał na bazie zespołów Impro Atak oraz 
Impro Atak ITO (Internetowy Teatr Online), czyli grup improwizatorów, 
którzy na oczach publiczności tworzą przedstawienia używając do tego 
jedynie wyobraźni i sugestii padających z widowni. TKI regularnie 
występuje na scenie teatru repertuarowego, stworzył go i ukształtował 
Jacek Stefanik. Od 2018 roku zespół w każde wakacje, wraz z innymi 
improwizatorami, współtworzy Wioskę Artystyczną Janowo koło Rewala. 
Zespół nie przyjmuje od publiczności sugestii religijnych, politycznych 



oraz takich, które mogłyby w jakikolwiek sposób urazić widza. Aktorzy 
wybierają głównie pozytywne propozycje, stroniąc od wulgaryzmów. 
 

Piątek 8 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Wielka misja małych dzieci 
Każde dziecko marzy o wielkiej przygodzie, np.: o uratowaniu świata 
przed wielką asteroidą, zostaniu rycerzem walczącym z potworami albo 
o zostaniu najbardziej rozpoznawalnym projektantem ubrań dla kotów, 
którego stroje podbiją świat. W tej bajce to dzieci dają wyzwania 
aktorom, to one wymyślają niebezpieczne misje i przeszkody, to one 
wchodzą na scenę i grają z zawodowcami. „Wielka misja małych dzieci” 
pozwala spełnić marzenia najmłodszych. 
 

Teatr Małomiasteczkowy (ul. Osiedlowa 18, Karnice) 

Godz. 18.45 - Olga Bończyk: Piosenki z klasą 

„Piosenki z Klasą” to energetyczny i niezwykle subtelnie ułożony koncert 
z piosenkami, które Olga Bończyk chciała zaśpiewać już od dziecka. 
„Spełniam w ten sposób swoje marzenia z dzieciństwa, gdy ze skakanką 
w ręku, przed lustrem śpiewałam piosenki Ireny Santor, Marii Koterbskiej 
i Reny Rolskiej. Wyobrażałam sobie wtedy, że jestem wielką artystką i 
śpiewam dla wielotysięcznej widowni, i jak dorosnę, wrócę do tych 
piosenek i zaśpiewam je dla swojej publiczności. Marzenia się spełniają - 
mówi artystka. 
Koncert złożony jest z piosenek, które przez lata swojej kariery artystka 
śpiewała w recitalach tematycznych. Na prośbę publiczności z 
wybranych i najbardziej lubianych piosenek złożyła swego rodzaju 
koncert życzeń. Usłyszą Państwo piosenki filmowe takie, jak: „Cabaret”, 
„New York” i „Paroles, paroles”, a także niezapomniane przeboje polskiej 
piosenki, jak: „Gdy mi ciebie zabraknie”, „Remdium”, „Jego portret” i 
„Kasztany”. Zajrzymy też do „Kabaretu Starszych Panów”, którego muzą 
była eteryczna Kalina Jędrusik. A dla tych, którzy cenią autorskie 
projekty Olgi Bończyk, artystka zaśpiewa kilka piosenek z ostatniej płyty 
„Piąta Rano”. 
Olga Bończyk - polska aktorka teatralna i filmowa, wokalistka. Związana 
jest m.in. z teatrami: Piosenki we Wrocławiu, Rampa, Roma, Kamienica, 
Projekt Teatr Warszawa, teatrem impresaryjnym „Ale! Teatr” i teatrem 
„Capitol” w Warszawie. Wraz z czołowymi polskimi jazzowymi muzykami 
koncertuje z autorskimi recitalami, m.in. „Piąta rano” i „Piosenki z klasą”. 
W 1999 r. wzięła udział w koncercie „Debiuty” podczas XXXVI Festiwalu 
Polskiej Piosenki w Opolu. Przez wiele lat koncertowała z zespołem 
„Spirituals Singers Band”. Jest ambasadorką akcji profilaktyki raka piersi 



„Zdrowy Nawyk – Zdrowe Piersi”. Jako matka chrzestna dokonała 
odsłonięcia pomnika kota niezależnego Cyryla na warszawskim 
Gocławiu. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Stand-up według Kmity 

Grupa komików skupionych wokół tekściarza i reżysera Rafała Kmity: 
chłopak z osiedla, dziewczyna pełna miłości, komik z wieloletnim stażem 
i wiele innych postaci, które spotkały po drodze Rafała. On z nimi 
pogadał, wypił herbatę, a później dał każdemu mikrofon. Oni ruszyli dalej 
i jeżdżą po całej Polsce. Każdy mówi co innego i warto go posłuchać. I 
choć każdy ma inne zdanie, to każdy ma… rację. Zasada jest prosta: 
Rafał wymyśla światy, anegdoty i wydarzenia, a oni opowiadają to 
wszystko ze sceny. Są w różnym wieku, mają różne temperamenty i 
różne historie do opowiedzenia, ale łączy ich jedno: rozśmieszą was do 
łez. Stand-up według Kmity konwencją nawiązuje do aktorskiego nurtu, 
który w Stanach Zjednoczonych uprawiali tacy komicy jak Robin 
Williams, Richard Pryor i Eddie Murphy. 
 

Sobota 9 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Dawno, dawno temu 

Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w odległej krainie żyła 
przemiła dziewczynka… Nuda! Takie bajki już znamy! A gdyby tak dzieci 
same wymyśliły bohaterów, wybrały im stroje i jeszcze stworzyły własną 
historię? A co by było, gdyby zagrały jeszcze na scenie? Eee, to 
niemożliwe! A właśnie, że MOŻLIWE! Spełnij dzieci swych marzenie, 
zobacz je na naszej scenie! Niech to będzie: „Dawno, dawno temu” 
wymyślone przez Twoje dziecko. 
 

Teatr Małomiasteczkowy (ul. Osiedlowa 18, Karnice) 

Godz. 18.45 - Olga Bończyk: Piosenki z klasą 

„Piosenki z Klasą” to energetyczny i niezwykle subtelnie ułożony koncert 
z piosenkami, które Olga Bończyk chciała zaśpiewać już od dziecka. 
„Spełniam w ten sposób swoje marzenia z dzieciństwa, gdy ze skakanką 
w ręku, przed lustrem śpiewałam piosenki Ireny Santor, Marii Koterbskiej 
i Reny Rolskiej. Wyobrażałam sobie wtedy, że jestem wielką artystką i 
śpiewam dla wielotysięcznej widowni, i jak dorosnę, wrócę do tych 
piosenek i zaśpiewam je dla swojej publiczności. Marzenia się spełniają - 
mówi artystka. 
Koncert złożony jest z piosenek, które przez lata swojej kariery artystka 
śpiewała w recitalach tematycznych. Na prośbę publiczności z 



wybranych i najbardziej lubianych piosenek złożyła swego rodzaju 
koncert życzeń. Usłyszą Państwo piosenki filmowe takie, jak: „Cabaret”, 
„New York” i „Paroles, paroles”, a także niezapomniane przeboje polskiej 
piosenki, jak: „Gdy mi ciebie zabraknie”, „Remdium”, „Jego portret” i 
„Kasztany”. Zajrzymy też do „Kabaretu Starszych Panów”, którego muzą 
była eteryczna Kalina Jędrusik. A dla tych, którzy cenią autorskie 
projekty Olgi Bończyk, artystka zaśpiewa kilka piosenek z ostatniej płyty 
„Piąta Rano”. 
Olga Bończyk - polska aktorka teatralna i filmowa, wokalistka. Związana 
jest m.in. z teatrami: Piosenki we Wrocławiu, Rampa, Roma, Kamienica, 
Projekt Teatr Warszawa, teatrem impresaryjnym „Ale! Teatr” i teatrem 
„Capitol” w Warszawie. Wraz z czołowymi polskimi jazzowymi muzykami 
koncertuje z autorskimi recitalami, m.in. „Piąta rano” i „Piosenki z klasą”. 
W 1999 r. wzięła udział w koncercie „Debiuty” podczas XXXVI Festiwalu 
Polskiej Piosenki w Opolu. Przez wiele lat koncertowała z zespołem 
„Spirituals Singers Band”. Jest ambasadorką akcji profilaktyki raka piersi 
„Zdrowy Nawyk – Zdrowe Piersi”. Jako matka chrzestna dokonała 
odsłonięcia pomnika kota niezależnego Cyryla na warszawskim 
Gocławiu. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Disco polo, czyli historia pewnego zespołu 

Zwariowany muzyczny spektakl improwizowany, niezwykła komedia o 
zwykłych ludziach. O czym zaśpiewamy? Kto będzie głównym 
bohaterem? I gdzie potoczy się akcja? O tym zdecydują widzowie! Teatr 
Komedii Impro w Łodzi parafrazuje pewien znany filmowy cytat: „Ja nie 
mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic. To razem mamy w sam raz tyle, 
żeby założyć wielki zespół”. Będzie bardzo muzycznie i z dużym 
przymrużeniem oka. 
 

Niedziela 10 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Bajka na raz 

A dlaczego tylko na raz, a nie na dwa albo trzy razy? Wyjaśnienie jest 
bardzo proste: ta bajka jest niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju 
dzięki naszej publiczności. Już nigdy nie powtórzy się dokładnie ten sam 
skład na widowni, już nigdy nie przyjdą nam do głowy te same pomysły. 
To bajka i historia na raz, ponieważ kolejny będzie zupełnie inny. Ale 
równie wyjątkowy! 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Stand-up według Kmity 



Grupa komików skupionych wokół tekściarza i reżysera Rafała Kmity: 
chłopak z osiedla, dziewczyna pełna miłości, komik z wieloletnim stażem 
i wiele innych postaci, które spotkały po drodze Rafała. On z nimi 
pogadał, wypił herbatę, a później dał każdemu mikrofon. Oni ruszyli dalej 
i jeżdżą po całej Polsce. Każdy mówi co innego i warto go posłuchać. I 
choć każdy ma inne zdanie, to każdy ma… rację. Zasada jest prosta: 
Rafał wymyśla światy, anegdoty i wydarzenia, a oni opowiadają to 
wszystko ze sceny. Są w różnym wieku, mają różne temperamenty i 
różne historie do opowiedzenia, ale łączy ich jedno: rozśmieszą was do 
łez. Stand-up według Kmity konwencją nawiązuje do aktorskiego nurtu, 
który w Stanach Zjednoczonych uprawiali tacy komicy jak Robin 
Williams, Richard Pryor i Eddie Murphy. 
 

Poniedziałek 11 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Sokrates w piaskownicy (Teatr Małe MI) 

Spektakl poruszających tematy uniwersalnych wartości, zachowań i 
emocji, które towarzyszą nam w życiu. Przedstawienie dla dzieci, 
rodziców, dziadków i opiekunów, powstało na bazie scenariusza Sławy 
Tarkowskiej, którego podstawą były wywiady przeprowadzone z dziećmi 
z różnych środowisk i miejscowości w całej Polsce, w ramach 
Stypendium MKiDN 2019. Przedstawienie składa się z sześciu etiud, 
każda z nich jest odrębną, misternie opracowaną formą teatralną z 
profesjonalnie przygotowaną scenografią, muzyką, piosenkami Kasi 
Jackowskiej-Enemuo i Antka Sojki. Lalkowi bohaterowie Sophia i Philo 
rozmawiają na takie tematy jak: Miłość i Złość, Odwaga i Strach, Zabawa 
i Nuda, Dzieci i Dorośli, Piękno i Brzydota, Szczęście i Nieszczęście. Ich 
pytania skłaniają do rodzinnego filozofowania, zadawania kolejnych 
pytań, odpowiadania na nie, co jest wszak świetną zabawą. Wspólne 
fascynujące rozważania, zbliżają nas do siebie i pokazują, że w 
odwiecznym poszukiwaniu wartości i sensu, nie jesteśmy sami. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Wakacyjny romans 

Niektórzy z nas o nim marzą, inni go przeżyli. Dla jednych stał się 
początkiem wspaniałego wspólnego życia, dla innych jest tylko 
wspomnieniem, które wywołuje tajemniczy uśmiech na ustach. Ciekawe, 
jaki będzie ten, który powstanie na scenie Wioski Artystycznej Janowo… 

 

Wtorek 12 lipca 

 



Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Sokrates w piaskownicy (Teatr Małe MI) 

Spektakl poruszających tematy uniwersalnych wartości, zachowań i 
emocji, które towarzyszą nam w życiu. Przedstawienie dla dzieci, 
rodziców, dziadków i opiekunów, powstało na bazie scenariusza Sławy 
Tarkowskiej, którego podstawą były wywiady przeprowadzone z dziećmi 
z różnych środowisk i miejscowości w całej Polsce, w ramach 
Stypendium MKiDN 2019. Przedstawienie składa się z sześciu etiud, 
każda z nich jest odrębną, misternie opracowaną formą teatralną z 
profesjonalnie przygotowaną scenografią, muzyką, piosenkami Kasi 
Jackowskiej-Enemuo i Antka Sojki. Lalkowi bohaterowie Sophia i Philo 
rozmawiają na takie tematy jak: Miłość i Złość, Odwaga i Strach, Zabawa 
i Nuda, Dzieci i Dorośli, Piękno i Brzydota, Szczęście i Nieszczęście. Ich 
pytania skłaniają do rodzinnego filozofowania, zadawania kolejnych 
pytań, odpowiadania na nie, co jest wszak świetną zabawą. Wspólne 
fascynujące rozważania, zbliżają nas do siebie i pokazują, że w 
odwiecznym poszukiwaniu wartości i sensu, nie jesteśmy sami. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Wieczór komedii 
Spektakl wymknął się aktorom spod kontroli! To publiczność zasiadająca 
na widowni decyduje o losach przedstawienia, wywracając plany aktorów 
do góry nogami! Improwizatorzy muszą błyskawicznie odnaleźć się w 
nowej rzeczywistości: znaleźć ciętą ripostę, stać się dowolną, wybraną 
przez widownię postacią, przedmiotem, a czasami po prostu zaśpiewać 
piosenkę na zadany temat… Jaki będzie wynik tych teatralnych 
potyczek? Wiemy jedno – zapowiada się prawdziwy komediowy 
rollercoaster. 
 

Środa 13 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Sokrates w piaskownicy (Teatr Małe MI) 

Spektakl poruszających tematy uniwersalnych wartości, zachowań i 
emocji, które towarzyszą nam w życiu. Przedstawienie dla dzieci, 
rodziców, dziadków i opiekunów, powstało na bazie scenariusza Sławy 
Tarkowskiej, którego podstawą były wywiady przeprowadzone z dziećmi 
z różnych środowisk i miejscowości w całej Polsce, w ramach 
Stypendium MKiDN 2019. Przedstawienie składa się z sześciu etiud, 
każda z nich jest odrębną, misternie opracowaną formą teatralną z 
profesjonalnie przygotowaną scenografią, muzyką, piosenkami Kasi 
Jackowskiej-Enemuo i Antka Sojki. Lalkowi bohaterowie Sophia i Philo 
rozmawiają na takie tematy jak: Miłość i Złość, Odwaga i Strach, Zabawa 



i Nuda, Dzieci i Dorośli, Piękno i Brzydota, Szczęście i Nieszczęście. Ich 
pytania skłaniają do rodzinnego filozofowania, zadawania kolejnych 
pytań, odpowiadania na nie, co jest wszak świetną zabawą. Wspólne 
fascynujące rozważania, zbliżają nas do siebie i pokazują, że w 
odwiecznym poszukiwaniu wartości i sensu, nie jesteśmy sami. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Zbrodnia na zamówienie, czyli gangsterskie 
porachunki (Teatr Komedii Impro w Łodzi) 

Najbardziej zabójczy spektakl z repertuaru Teatru Komedii Impro w 
Łodzi, jaki zagrany zostanie na janowskiej scenie. Trup ściele się gęsto, 
krew tryska strumieniami, a słynny reżyser Quentin Tarantino… mógłby 
się wiele nauczyć. W spektaklu, którego scenariusz tworzą widzowie, 
znajdzie się też zazdrość i miłość. I nie zabraknie obowiązkowej 
bezlitosnej mafijnej zemsty. A czy Ty masz może powody, żeby złożyć u 
nas zamówienie? I skoro zapowiada się zbrodnia, to czy będzie też 
kara? 

Teatr Komedii Impro w Łodzi powstał na bazie zespołów Impro Atak oraz 
Impro Atak ITO (Internetowy Teatr Online), czyli grup improwizatorów, 
którzy na oczach publiczności tworzą przedstawienia używając do tego 
jedynie wyobraźni i sugestii padających z widowni. TKI regularnie 
występuje na scenie teatru repertuarowego, stworzył go i ukształtował 
Jacek Stefanik. Od 2018 roku zespół w każde wakacje, wraz z innymi 
improwizatorami, współtworzy Wioskę Artystyczną Janowo koło Rewala. 
Zespół nie przyjmuje od publiczności sugestii religijnych, politycznych 
oraz takich, które mogłyby w jakikolwiek sposób urazić widza. Aktorzy 
wybierają głównie pozytywne propozycje, stroniąc od wulgaryzmów. 
 

Czwartek 14 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Sokrates w piaskownicy (Teatr Małe MI) 

Spektakl poruszających tematy uniwersalnych wartości, zachowań i 
emocji, które towarzyszą nam w życiu. Przedstawienie dla dzieci, 
rodziców, dziadków i opiekunów, powstało na bazie scenariusza Sławy 
Tarkowskiej, którego podstawą były wywiady przeprowadzone z dziećmi 
z różnych środowisk i miejscowości w całej Polsce, w ramach 
Stypendium MKiDN 2019. Przedstawienie składa się z sześciu etiud, 
każda z nich jest odrębną, misternie opracowaną formą teatralną z 
profesjonalnie przygotowaną scenografią, muzyką, piosenkami Kasi 
Jackowskiej-Enemuo i Antka Sojki. Lalkowi bohaterowie Sophia i Philo 
rozmawiają na takie tematy jak: Miłość i Złość, Odwaga i Strach, Zabawa 
i Nuda, Dzieci i Dorośli, Piękno i Brzydota, Szczęście i Nieszczęście. Ich 



pytania skłaniają do rodzinnego filozofowania, zadawania kolejnych 
pytań, odpowiadania na nie, co jest wszak świetną zabawą. Wspólne 
fascynujące rozważania, zbliżają nas do siebie i pokazują, że w 
odwiecznym poszukiwaniu wartości i sensu, nie jesteśmy sami. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 
Godz. 20.15 - Zwariowane melodie, czyli komedia muzyczna (Teatr 
Komedii Impro w Łodzi) 
Prawdziwy muzyczny wyścig po superprzeboje! Widzowie decydują nie 
tylko o tym, co zdarzy się na scenie, ale przede wszystkim o gatunkach i 
stylach śpiewanych piosenek! To muzyczna wariacja z komediowym 
zacięciem, uczta dla ucha i oka, a przede wszystkim gwarancja 
znakomitej zabawy. Nie dasz rady się nie uśmiechnąć! Nie dasz rady nie 
podśpiewywać z nami! 
Teatr Komedii Impro w Łodzi powstał na bazie zespołów Impro Atak oraz 
Impro Atak ITO (Internetowy Teatr Online), czyli grup improwizatorów, 
którzy na oczach publiczności tworzą przedstawienia używając do tego 
jedynie wyobraźni i sugestii padających z widowni. TKI regularnie 
występuje na scenie teatru repertuarowego, stworzył go i ukształtował 
Jacek Stefanik. Od 2018 roku zespół w każde wakacje, wraz z innymi 
improwizatorami, współtworzy Wioskę Artystyczną Janowo koło Rewala. 
Zespół nie przyjmuje od publiczności sugestii religijnych, politycznych 
oraz takich, które mogłyby w jakikolwiek sposób urazić widza. Aktorzy 
wybierają głównie pozytywne propozycje, stroniąc od wulgaryzmów. 
 

Piątek 15 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Sokrates w piaskownicy (Teatr Małe MI) 

Spektakl poruszających tematy uniwersalnych wartości, zachowań i 
emocji, które towarzyszą nam w życiu. Przedstawienie dla dzieci, 
rodziców, dziadków i opiekunów, powstało na bazie scenariusza Sławy 
Tarkowskiej, którego podstawą były wywiady przeprowadzone z dziećmi 
z różnych środowisk i miejscowości w całej Polsce, w ramach 
Stypendium MKiDN 2019. Przedstawienie składa się z sześciu etiud, 
każda z nich jest odrębną, misternie opracowaną formą teatralną z 
profesjonalnie przygotowaną scenografią, muzyką, piosenkami Kasi 
Jackowskiej-Enemuo i Antka Sojki. Lalkowi bohaterowie Sophia i Philo 
rozmawiają na takie tematy jak: Miłość i Złość, Odwaga i Strach, Zabawa 
i Nuda, Dzieci i Dorośli, Piękno i Brzydota, Szczęście i Nieszczęście. Ich 
pytania skłaniają do rodzinnego filozofowania, zadawania kolejnych 
pytań, odpowiadania na nie, co jest wszak świetną zabawą. Wspólne 



fascynujące rozważania, zbliżają nas do siebie i pokazują, że w 
odwiecznym poszukiwaniu wartości i sensu, nie jesteśmy sami. 
 

Teatr Małomiasteczkowy (ul. Osiedlowa 18, Karnice) 

Godz. 18.45 - Ewa Lorska: W rytmie disco 

Lato to idealny czas, by posłuchać muzyki do tańca. A może radosne 
rytmy poniosą widzów w tan? Teatr Małomiasteczkowy zmieni się w 
prawdziwą potańcówkę. Tego nie można przegapić, ponieważ to recital z 
największymi przebojami POP z lat 70., 80. i 90. Z tego okresu pochodzą 
piosenki, przy których nogi same rwą się do tańca. W programie nie 
zabraknie hitów Madonny, Fugges, Spandau Ballet, Raya Charlesa, 
George’a Michaela, Stinga i Lenny’ego Kravitza. Do pełni szczęścia 
aktorka dodała też nasze rodzime przeboje Ewy Bem. W tym recitalu 
każdy znajdzie swoje ulubione utwory… 

Ewa Lorska ukończyła PWST we Wrocławiu, występowała m.in. w 
Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (gdzie zadebiutowała 
w „Krwawych godach”) i Teatrze Rampa w Warszawie. W 1999 roku 
została wyróżniona nagrodami: Nosa Teatralnego dla najlepiej 
zapowiadającej się aktorki, Grand Prix na Festiwalu Artystycznym 
Młodzieży Akademickiej FAMA oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Gdyni 
za najlepszy debiut w filmie „Torowisko”. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Wieczór komedii 
Spektakl wymknął się aktorom spod kontroli! To publiczność zasiadająca 
na widowni decyduje o losach przedstawienia, wywracając plany aktorów 
do góry nogami! Improwizatorzy muszą błyskawicznie odnaleźć się w 
nowej rzeczywistości: znaleźć ciętą ripostę, stać się dowolną, wybraną 
przez widownię postacią, przedmiotem, a czasami po prostu zaśpiewać 
piosenkę na zadany temat… Jaki będzie wynik tych teatralnych 
potyczek? Wiemy jedno – zapowiada się prawdziwy komediowy 
rollercoaster. 
 

Sobota 16 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Ale cyrki (Klaun Feliks) 

Sympatyczny Klaun Feliks opowiada swoim klaunowskim sposobem o 
podróżach po świecie, podczas których poznał iluzjonistę, ćwiczył pod 
okiem świetnego żonglera i muzykował z wielką orkiestrą. „Ale cyrki” to 
pełna dowcipu klaunada, podczas której dzieci wspólnie z klaunem 
odkrywają swoje liczne talenty. W programie najlepsze numery z 
repertuaru Feliksa: komiczna iluzja i żonglerka czym się da, skecze, 



scenki, etiudy muzyczne, taniec i pantomima, banjo, ukulele, harmonijka 
ustna i mnóstwo innych instrumentów! Spektakl polecany jest dla widzów 
powyżej 2 lat. 
 

Teatr Małomiasteczkowy (ul. Osiedlowa 18, Karnice) 

Godz. 18.45 - Ewa Lorska: W rytmie disco 

Lato to idealny czas, by posłuchać muzyki do tańca. A może radosne 
rytmy poniosą widzów w tan? Teatr Małomiasteczkowy zmieni się w 
prawdziwą potańcówkę. Tego nie można przegapić, ponieważ to recital z 
największymi przebojami POP z lat 70., 80. i 90. Z tego okresu pochodzą 
piosenki, przy których nogi same rwą się do tańca. W programie nie 
zabraknie hitów Madonny, Fugges, Spandau Ballet, Raya Charlesa, 
George’a Michaela, Stinga i Lenny’ego Kravitza. Do pełni szczęścia 
aktorka dodała też nasze rodzime przeboje Ewy Bem. W tym recitalu 
każdy znajdzie swoje ulubione utwory… 

Ewa Lorska ukończyła PWST we Wrocławiu, występowała m.in. w 
Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (gdzie zadebiutowała 
w „Krwawych godach”) i Teatrze Rampa w Warszawie. W 1999 roku 
została wyróżniona nagrodami: Nosa Teatralnego dla najlepiej 
zapowiadającej się aktorki, Grand Prix na Festiwalu Artystycznym 
Młodzieży Akademickiej FAMA oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Gdyni 
za najlepszy debiut w filmie „Torowisko”. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Olek Talkowski Show 

Występ składa się z autorskich piosenek Olka Talkowskiego oraz 
tekstów, które napotkał na swojej drodze scenicznej. Podczas spektaklu 
będzie można usłyszeć twórczość Agnieszki Osieckiej, Marka Grechuty, 
Rafała Kmity i Zbigniewa Wodeckiego. 
Olek Talkowski jest absolwentem Akademii Sztuk Teatralnych w 
Krakowie i szkoły muzycznej w klasie fortepianu. Na co dzień związany z 
teatrem STU, jest laureatem wielu nagród przyznawanych mu m.in. 
podczas festiwali piosenki aktorskiej. W Janowie zaprasza na 
dynamiczne show pełne humoru, żywej muzyki i pozytywnej energii, 
którą rozdaje ze sceny. 
 

Niedziela 17 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Klaun w balonie (Klaun Feliks) 

Klaun Feliks z udziałem widzów realizuje marzenie o lataniu. Pomysłowy 
Klaun organizuje wielką wyprawę balonem, podejmuje próbę 
wystartowania zbudowanym przez siebie samolotem. W programie też 



wiele innych rzeczy, które niespodziewanie latają – jest również 
„helikopter i rakieta”. 
Podczas spektaklu dzieci poznają tajniki iluzji, muzykują wspólnie z 
klaunem i próbują z powodzeniem swoich sił w żonglerce, aktywnie 
uczestniczą w wydarzeniach na scenie. 
„Klaun w balonie” to duża dawka śmiechu i wspaniałej zabawy dla całej 
widowni. Spektakl polecany jest dla widzów powyżej 2 lat. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Wieczór komedii 
Spektakl wymknął się aktorom spod kontroli! To publiczność zasiadająca 
na widowni decyduje o losach przedstawienia, wywracając plany aktorów 
do góry nogami! Improwizatorzy muszą błyskawicznie odnaleźć się w 
nowej rzeczywistości: znaleźć ciętą ripostę, stać się dowolną, wybraną 
przez widownię postacią, przedmiotem, a czasami po prostu zaśpiewać 
piosenkę na zadany temat… Jaki będzie wynik tych teatralnych 
potyczek? Wiemy jedno – zapowiada się prawdziwy komediowy 
rollercoaster. 
 

Poniedziałek 18 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Wielka misja małych dzieci 
Każde dziecko marzy o wielkiej przygodzie, np.: o uratowaniu świata 
przed wielką asteroidą, zostaniu rycerzem walczącym z potworami albo 
o zostaniu najbardziej rozpoznawalnym projektantem ubrań dla kotów, 
którego stroje podbiją świat. W tej bajce to dzieci dają wyzwania 
aktorom, to one wymyślają niebezpieczne misje i przeszkody, to one 
wchodzą na scenę i grają z zawodowcami. „Wielka misja małych dzieci” 
pozwala spełnić marzenia najmłodszych. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Wieczór stand-upu: Krzysztof Kasparek i Alan Pakosz 

Wieczór pod znakiem “18+”!* Do świata stand-upu zaprasza dwójka 
znakomitych krakowskich komików: Alan Pakosz i Krzysztof Kasparek. 
Dzięki doświadczeniu w improwizacji i stand-upie stworzą wieczór 
komediowy, który na długo zostanie w waszej pamięci. Spodziewajcie 
się wszystkiego! Zapraszamy! 
* Wieczór przeznaczony tylko dla widzów pełnoletnich. 
Alan Pakosz – znany m.in. z Grupy AD HOC, Kabaretu PUK i licznych 
realizacji telewizyjnych. Aktor, improwizator, komik, a także stand-uper. 
Słynie z dobrego kontaktu z publicznością i szybkiej riposty. Nie boi się 
improwizacji na scenie. Z urodzenia Krakus, z zamiłowania stały bywalec 



Wioski Artystycznej Janowo. Gościć w Janowie będzie już po raz 
czwarty! 
Krzysztof Kasparek – reprezentant krakowskiego Comedy Lab, komik i 
improwizator. Od pięciu lat dumny posiadacz lat 30 (liczy na więcej). W 
życiu i na scenie ceni czarny humor i abstrakcję. Często czuje się lepszy 
od innych, ale później przypomina sobie, że nie wie gdzie postawić 
przecinek. Ze swoimi żartami bawi ludzi od Szczecina po Ełk. 
 

Wtorek 19 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Dawno, dawno temu 

Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w odległej krainie żyła 
przemiła dziewczynka… Nuda! Takie bajki już znamy! A gdyby tak dzieci 
same wymyśliły bohaterów, wybrały im stroje i jeszcze stworzyły własną 
historię? A co by było, gdyby zagrały jeszcze na scenie? Eee, to 
niemożliwe! A właśnie, że MOŻLIWE! Spełnij dzieci swych marzenie, 
zobacz je na naszej scenie! Niech to będzie: „Dawno, dawno temu” 
wymyślone przez Twoje dziecko. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Komedia omyłek (Teatr Komedii Impro w Łodzi) 

Intryga, miłość, zawiść. Wszystko to i jeszcze więcej, jak u klasyka 
gatunku – Szekspira – w ciągu zaledwie jednej doby. Spektakl, jak 
najlepsze danie, doprawiony jest nieprzewidywalnym humorem 
sytuacyjnym*, szczyptą gier słownych, a pikanterii dodają 
niespodziewane zwroty akcji oraz abstrakcyjny humor rodem z Monty 
Pythona. 
* Kobiety prosimy o niemalowanie się przed spektaklem. Przedstawienie 
grozi koniecznością wykonywania makijażu oczu ponownie po jego 
zakończeniu, bowiem spektakl rozbawia do łez. 
Teatr Komedii Impro w Łodzi powstał na bazie zespołów Impro Atak oraz 
Impro Atak ITO (Internetowy Teatr Online), czyli grup improwizatorów, 
którzy na oczach publiczności tworzą przedstawienia używając do tego 
jedynie wyobraźni i sugestii padających z widowni. TKI regularnie 
występuje na scenie teatru repertuarowego, stworzył go i ukształtował 
Jacek Stefanik. Od 2018 roku zespół w każde wakacje, wraz z innymi 
improwizatorami, współtworzy Wioskę Artystyczną Janowo koło Rewala. 
Zespół nie przyjmuje od publiczności sugestii religijnych, politycznych 
oraz takich, które mogłyby w jakikolwiek sposób urazić widza. Aktorzy 
wybierają głównie pozytywne propozycje, stroniąc od wulgaryzmów. 
 



Środa 20 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Bajka na raz 

A dlaczego tylko na raz, a nie na dwa albo trzy razy? Wyjaśnienie jest 
bardzo proste: ta bajka jest niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju 
dzięki naszej publiczności. Już nigdy nie powtórzy się dokładnie ten sam 
skład na widowni, już nigdy nie przyjdą nam do głowy te same pomysły. 
To bajka i historia na raz, ponieważ kolejny będzie zupełnie inny. Ale 
równie wyjątkowy! 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Wieczór stand-upu: Krzysztof Kasparek i Alan Pakosz 

Wieczór pod znakiem “18+”!* Do świata stand-upu zaprasza dwójka 
znakomitych krakowskich komików: Alan Pakosz i Krzysztof Kasparek. 
Dzięki doświadczeniu w improwizacji i stand-upie stworzą wieczór 
komediowy, który na długo zostanie w waszej pamięci. Spodziewajcie 
się wszystkiego! Zapraszamy! 
* Wieczór przeznaczony tylko dla widzów pełnoletnich. 
Alan Pakosz – znany m.in. z Grupy AD HOC, Kabaretu PUK i licznych 
realizacji telewizyjnych. Aktor, improwizator, komik, a także stand-uper. 
Słynie z dobrego kontaktu z publicznością i szybkiej riposty. Nie boi się 
improwizacji na scenie. Z urodzenia Krakus, z zamiłowania stały bywalec 
Wioski Artystycznej Janowo. Gościć w Janowie będzie już po raz 
czwarty! 
Krzysztof Kasparek – reprezentant krakowskiego Comedy Lab, komik i 
improwizator. Od pięciu lat dumny posiadacz lat 30 (liczy na więcej). W 
życiu i na scenie ceni czarny humor i abstrakcję. Często czuje się lepszy 
od innych, ale później przypomina sobie, że nie wie gdzie postawić 
przecinek. Ze swoimi żartami bawi ludzi od Szczecina po Ełk. 
 

Czwartek 21 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - W krzywym zwierciadle (Teatr Komedii Impro w Łodzi) 

Świat w krzywym zwierciadle jest zupełnie inny niż ten nasz codzienny. 
To, co jest cienkie, staje się opasłe. 
To, co jest proste, staje się baaaardzo pokręcone. 
To, co jest straszne, staje się niesamowicie zabawne. 
Nasi bohaterowie staną przed wielkim wyzwaniem – będą musieli 
uratować świat. Na ich drodze znajdą się niesamowite przeszkody i nic 
nie będzie takie, jakie wydawało się na początku. 



„W krzywym zwierciadle” to pierwsza w Polsce, w pełni improwizowana 
bajka, w której aktorzy wystąpią w wyjątkowych półmaskach. Będzie 
tajemniczo, zaskakująco, pouczająco i zabawnie. 
Nie może Was zabraknąć! 
Teatr Komedii Impro w Łodzi powstał na bazie zespołów Impro Atak oraz 
Impro Atak ITO (Internetowy Teatr Online), czyli grup improwizatorów, 
którzy na oczach publiczności tworzą przedstawienia używając do tego 
jedynie wyobraźni i sugestii padających z widowni. TKI regularnie 
występuje na scenie teatru repertuarowego, stworzył go i ukształtował 
Jacek Stefanik. Od 2018 roku zespół w każde wakacje, wraz z innymi 
improwizatorami, współtworzy Wioskę Artystyczną Janowo koło Rewala. 
Zespół nie przyjmuje od publiczności sugestii religijnych, politycznych 
oraz takich, które mogłyby w jakikolwiek sposób urazić widza. Aktorzy 
wybierają głównie pozytywne propozycje, stroniąc od wulgaryzmów. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Zbrodnia na zamówienie, czyli gangsterskie 
porachunki (Teatr Komedii Impro w Łodzi) 

Najbardziej zabójczy spektakl z repertuaru Teatru Komedii Impro w 
Łodzi, jaki zagrany zostanie na janowskiej scenie. Trup ściele się gęsto, 
krew tryska strumieniami, a słynny reżyser Quentin Tarantino… mógłby 
się wiele nauczyć. W spektaklu, którego scenariusz tworzą widzowie, 
znajdzie się też zazdrość i miłość. I nie zabraknie obowiązkowej 
bezlitosnej mafijnej zemsty. A czy Ty masz może powody, żeby złożyć u 
nas zamówienie? I skoro zapowiada się zbrodnia, to czy będzie też 
kara? 

Teatr Komedii Impro w Łodzi powstał na bazie zespołów Impro Atak oraz 
Impro Atak ITO (Internetowy Teatr Online), czyli grup improwizatorów, 
którzy na oczach publiczności tworzą przedstawienia używając do tego 
jedynie wyobraźni i sugestii padających z widowni. TKI regularnie 
występuje na scenie teatru repertuarowego, stworzył go i ukształtował 
Jacek Stefanik. Od 2018 roku zespół w każde wakacje, wraz z innymi 
improwizatorami, współtworzy Wioskę Artystyczną Janowo koło Rewala. 
Zespół nie przyjmuje od publiczności sugestii religijnych, politycznych 
oraz takich, które mogłyby w jakikolwiek sposób urazić widza. Aktorzy 
wybierają głównie pozytywne propozycje, stroniąc od wulgaryzmów. 
 

Piątek 22 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - W krzywym zwierciadle (Teatr Komedii Impro w Łodzi) 

Świat w krzywym zwierciadle jest zupełnie inny niż ten nasz codzienny. 
To, co jest cienkie, staje się opasłe. 



To, co jest proste, staje się baaaardzo pokręcone. 
To, co jest straszne, staje się niesamowicie zabawne. 
Nasi bohaterowie staną przed wielkim wyzwaniem – będą musieli 
uratować świat. Na ich drodze znajdą się niesamowite przeszkody i nic 
nie będzie takie, jakie wydawało się na początku. 
„W krzywym zwierciadle” to pierwsza w Polsce, w pełni improwizowana 
bajka, w której aktorzy wystąpią w wyjątkowych półmaskach. Będzie 
tajemniczo, zaskakująco, pouczająco i zabawnie. 
Nie może Was zabraknąć! 
Teatr Komedii Impro w Łodzi powstał na bazie zespołów Impro Atak oraz 
Impro Atak ITO (Internetowy Teatr Online), czyli grup improwizatorów, 
którzy na oczach publiczności tworzą przedstawienia używając do tego 
jedynie wyobraźni i sugestii padających z widowni. TKI regularnie 
występuje na scenie teatru repertuarowego, stworzył go i ukształtował 
Jacek Stefanik. Od 2018 roku zespół w każde wakacje, wraz z innymi 
improwizatorami, współtworzy Wioskę Artystyczną Janowo koło Rewala. 
Zespół nie przyjmuje od publiczności sugestii religijnych, politycznych 
oraz takich, które mogłyby w jakikolwiek sposób urazić widza. Aktorzy 
wybierają głównie pozytywne propozycje, stroniąc od wulgaryzmów. 
 

Teatr Małomiasteczkowy (ul. Osiedlowa 18, Karnice) 

Godz. 18.45 - Robert Kudelski: Co mi w duszy gra 

Miłosne songi od Brazylii i Hiszpanii, przez Polską, Francję i Rosję, aż po 
Japonię. Łączy je jedno - różne odcienie miłości i śpiewanie o niej w 
różnych językach. Piosenki o miłości nie tylko do partnera, ale o miłości 
do miejsc, do muzyki, do swoich pasji… Piękne, wzruszające i 
zaskakujące. Na koncercie pojawiają się również tak znane hity jak np.: 
„Show Must Go On”, czy almodovarowy „Un ano de amor”. To koncert 
dla sentymentalnych, bo dla artysty sentymentalna jest kronika jego 
spotkań z muzyką na przestrzeni ostatnich 20 lat w różnych 
szerokościach geograficznych. 
Robert Kudelski to polski aktor teatralny i telewizyjny, piosenkarz i 
osobowość medialna. Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola 
Michała Brzozowskiego w serialu „Na Wspólnej”. Początkowo, zgodnie z 
wolą rodziców, miał zostać muzykiem. Po dwóch latach zdał do 
warszawskiej Akademii Teatralnej, a następnie przeniósł się do 
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. 
W 1997 r. zdobył pierwszą nagrodę na Festiwalu Piosenki Francuskiej, 
rok później został laureatem Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Studiował 
dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W 1997 r. zadebiutował 
w roli Romea w spektaklu szekspirowskim „Romeo i Julia” w reżyserii 
Adama Hanuszkiewicza na scenie Teatru Nowego w Warszawie. W 
kolejnych latach występował na deskach stołecznych teatrów: Syrena, 



Scena Prezentacje i Komedia. Był nominowany do nagrody TeleTygrysa 
dla najlepiej zapowiadającego się młodego aktora, współprowadził 
program „Para w Polskę”, wziął udział w akcji charytatywnej „Pomóż 
dzieciom godnie żyć”, uczestniczył w pierwszej edycji programu 
rozrywkowego „Taniec z gwiazdami”. W 2008 r. założył teatr „Projekt 
Teatr Warszawa”, którego jest dyrektorem artystycznym. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Wieczór stand-upu: Krzysztof Kasparek i Alan Pakosz 

Wieczór pod znakiem “18+”!* Do świata stand-upu zaprasza dwójka 
znakomitych krakowskich komików: Alan Pakosz i Krzysztof Kasparek. 
Dzięki doświadczeniu w improwizacji i stand-upie stworzą wieczór 
komediowy, który na długo zostanie w waszej pamięci. Spodziewajcie 
się wszystkiego! Zapraszamy! 
* Wieczór przeznaczony tylko dla widzów pełnoletnich. 
Alan Pakosz – znany m.in. z Grupy AD HOC, Kabaretu PUK i licznych 
realizacji telewizyjnych. Aktor, improwizator, komik, a także stand-uper. 
Słynie z dobrego kontaktu z publicznością i szybkiej riposty. Nie boi się 
improwizacji na scenie. Z urodzenia Krakus, z zamiłowania stały bywalec 
Wioski Artystycznej Janowo. Gościć w Janowie będzie już po raz 
czwarty! 
Krzysztof Kasparek – reprezentant krakowskiego Comedy Lab, komik i 
improwizator. Od pięciu lat dumny posiadacz lat 30 (liczy na więcej). W 
życiu i na scenie ceni czarny humor i abstrakcję. Często czuje się lepszy 
od innych, ale później przypomina sobie, że nie wie gdzie postawić 
przecinek. Ze swoimi żartami bawi ludzi od Szczecina po Ełk. 
 

Sobota 23 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Ale cyrki (Klaun Feliks) 

Sympatyczny Klaun Feliks opowiada swoim klaunowskim sposobem o 
podróżach po świecie, podczas których poznał iluzjonistę, ćwiczył pod 
okiem świetnego żonglera i muzykował z wielką orkiestrą. „Ale cyrki” to 
pełna dowcipu klaunada, podczas której dzieci wspólnie z klaunem 
odkrywają swoje liczne talenty. W programie najlepsze numery z 
repertuaru Feliksa: komiczna iluzja i żonglerka czym się da, skecze, 
scenki, etiudy muzyczne, taniec i pantomima, banjo, ukulele, harmonijka 
ustna i mnóstwo innych instrumentów! Spektakl polecany jest dla widzów 
powyżej 2 lat. 
 

Teatr Małomiasteczkowy (ul. Osiedlowa 18, Karnice) 

Godz. 18.45 - Robert Kudelski: Co mi w duszy gra 



Miłosne songi od Brazylii i Hiszpanii, przez Polską, Francję i Rosję, aż po 
Japonię. Łączy je jedno - różne odcienie miłości i śpiewanie o niej w 
różnych językach. Piosenki o miłości nie tylko do partnera, ale o miłości 
do miejsc, do muzyki, do swoich pasji… Piękne, wzruszające i 
zaskakujące. Na koncercie pojawiają się również tak znane hity jak np.: 
„Show Must Go On”, czy almodovarowy „Un ano de amor”. To koncert 
dla sentymentalnych, bo dla artysty sentymentalna jest kronika jego 
spotkań z muzyką na przestrzeni ostatnich 20 lat w różnych 
szerokościach geograficznych. 
Robert Kudelski to polski aktor teatralny i telewizyjny, piosenkarz i 
osobowość medialna. Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola 
Michała Brzozowskiego w serialu „Na Wspólnej”. Początkowo, zgodnie z 
wolą rodziców, miał zostać muzykiem. Po dwóch latach zdał do 
warszawskiej Akademii Teatralnej, a następnie przeniósł się do 
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. 
W 1997 r. zdobył pierwszą nagrodę na Festiwalu Piosenki Francuskiej, 
rok później został laureatem Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Studiował 
dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W 1997 r. zadebiutował 
w roli Romea w spektaklu szekspirowskim „Romeo i Julia” w reżyserii 
Adama Hanuszkiewicza na scenie Teatru Nowego w Warszawie. W 
kolejnych latach występował na deskach stołecznych teatrów: Syrena, 
Scena Prezentacje i Komedia. Był nominowany do nagrody TeleTygrysa 
dla najlepiej zapowiadającego się młodego aktora, współprowadził 
program „Para w Polskę”, wziął udział w akcji charytatywnej „Pomóż 
dzieciom godnie żyć”, uczestniczył w pierwszej edycji programu 
rozrywkowego „Taniec z gwiazdami”. W 2008 r. założył teatr „Projekt 
Teatr Warszawa”, którego jest dyrektorem artystycznym. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 
Godz. 20.15 - Zwariowane melodie, czyli komedia muzyczna (Teatr 
Komedii Impro w Łodzi) 
Prawdziwy muzyczny wyścig po superprzeboje! Widzowie decydują nie 
tylko o tym, co zdarzy się na scenie, ale przede wszystkim o gatunkach i 
stylach śpiewanych piosenek! To muzyczna wariacja z komediowym 
zacięciem, uczta dla ucha i oka, a przede wszystkim gwarancja 
znakomitej zabawy. Nie dasz rady się nie uśmiechnąć! Nie dasz rady nie 
podśpiewywać z nami! 
Teatr Komedii Impro w Łodzi powstał na bazie zespołów Impro Atak oraz 
Impro Atak ITO (Internetowy Teatr Online), czyli grup improwizatorów, 
którzy na oczach publiczności tworzą przedstawienia używając do tego 
jedynie wyobraźni i sugestii padających z widowni. TKI regularnie 
występuje na scenie teatru repertuarowego, stworzył go i ukształtował 
Jacek Stefanik. Od 2018 roku zespół w każde wakacje, wraz z innymi 



improwizatorami, współtworzy Wioskę Artystyczną Janowo koło Rewala. 
Zespół nie przyjmuje od publiczności sugestii religijnych, politycznych 
oraz takich, które mogłyby w jakikolwiek sposób urazić widza. Aktorzy 
wybierają głównie pozytywne propozycje, stroniąc od wulgaryzmów. 
 

Niedziela 24 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Klaun w balonie (Klaun Feliks) 

Klaun Feliks z udziałem widzów realizuje marzenie o lataniu. Pomysłowy 
Klaun organizuje wielką wyprawę balonem, podejmuje próbę 
wystartowania zbudowanym przez siebie samolotem. W programie też 
wiele innych rzeczy, które niespodziewanie latają – jest również 
„helikopter i rakieta”. 
Podczas spektaklu dzieci poznają tajniki iluzji, muzykują wspólnie z 
klaunem i próbują z powodzeniem swoich sił w żonglerce, aktywnie 
uczestniczą w wydarzeniach na scenie. 
„Klaun w balonie” to duża dawka śmiechu i wspaniałej zabawy dla całej 
widowni. Spektakl polecany jest dla widzów powyżej 2 lat. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Wieczór komedii 
Spektakl wymknął się aktorom spod kontroli! To publiczność zasiadająca 
na widowni decyduje o losach przedstawienia, wywracając plany aktorów 
do góry nogami! Improwizatorzy muszą błyskawicznie odnaleźć się w 
nowej rzeczywistości: znaleźć ciętą ripostę, stać się dowolną, wybraną 
przez widownię postacią, przedmiotem, a czasami po prostu zaśpiewać 
piosenkę na zadany temat… Jaki będzie wynik tych teatralnych 
potyczek? Wiemy jedno – zapowiada się prawdziwy komediowy 
rollercoaster. 
 

Poniedziałek 25 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - FINTIKLUSZKI - Folkowe Okruszki (Teatr Małe Mi) 

Finti… Co? Jak? Jakie trudne słowo! FINTIKLUSZKI, to w języku 
mieszkańców krainy Dawno Dawno Temu, po prostu drobiazgi. 
Zabawne, błyskotliwe, wzruszające, zapomniane przypowiastki, 
obyczaje, wspomnienia, wierszyki i przyśpiewki, zebrane w Wędrownym 
Kramie z Opowieściami. Wskrzeszają świat Wielkoludów, Domowych 
Skrzatów, zdradzają tajemnice powstania Skowronka… 



Bogactwo uniwersalnej mądrości ludowej ukazujemy za pomocą różnych 
form teatru lalek, tradycyjnych zabawek, instrumentów muzycznych oraz 
pieśni brawurowo zaaranżowanych przez Karolinę Cichą – laureatkę 
Nowej Tradycji 2013. 
W teatralną podróż do krainy Dawno, Dawno Temu, z ogromnym 
zaangażowaniem wyruszają zarówno najmłodsi widzowie, jak i starsze 
rodzeństwo i ich opiekunowie. Scenografia: Mikołaj Malesza. 
Spektakl dla dzieci od lat 3 do 103. Trwa ok. 45 minut. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Wieczór komedii 
Spektakl wymknął się aktorom spod kontroli! To publiczność zasiadająca 
na widowni decyduje o losach przedstawienia, wywracając plany aktorów 
do góry nogami! Improwizatorzy muszą błyskawicznie odnaleźć się w 
nowej rzeczywistości: znaleźć ciętą ripostę, stać się dowolną, wybraną 
przez widownię postacią, przedmiotem, a czasami po prostu zaśpiewać 
piosenkę na zadany temat… Jaki będzie wynik tych teatralnych 
potyczek? Wiemy jedno – zapowiada się prawdziwy komediowy 
rollercoaster. 
 

Wtorek 26 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - FINTIKLUSZKI - Folkowe Okruszki (Teatr Małe Mi) 

Finti… Co? Jak? Jakie trudne słowo! FINTIKLUSZKI, to w języku 
mieszkańców krainy Dawno Dawno Temu, po prostu drobiazgi. 
Zabawne, błyskotliwe, wzruszające, zapomniane przypowiastki, 
obyczaje, wspomnienia, wierszyki i przyśpiewki, zebrane w Wędrownym 
Kramie z Opowieściami. Wskrzeszają świat Wielkoludów, Domowych 
Skrzatów, zdradzają tajemnice powstania Skowronka… 

Bogactwo uniwersalnej mądrości ludowej ukazujemy za pomocą różnych 
form teatru lalek, tradycyjnych zabawek, instrumentów muzycznych oraz 
pieśni brawurowo zaaranżowanych przez Karolinę Cichą – laureatkę 
Nowej Tradycji 2013. 
W teatralną podróż do krainy Dawno, Dawno Temu, z ogromnym 
zaangażowaniem wyruszają zarówno najmłodsi widzowie, jak i starsze 
rodzeństwo i ich opiekunowie. Scenografia: Mikołaj Malesza. 
Spektakl dla dzieci od lat 3 do 103. Trwa ok. 45 minut. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Wieczór komedii 
Spektakl wymknął się aktorom spod kontroli! To publiczność zasiadająca 
na widowni decyduje o losach przedstawienia, wywracając plany aktorów 



do góry nogami! Improwizatorzy muszą błyskawicznie odnaleźć się w 
nowej rzeczywistości: znaleźć ciętą ripostę, stać się dowolną, wybraną 
przez widownię postacią, przedmiotem, a czasami po prostu zaśpiewać 
piosenkę na zadany temat… Jaki będzie wynik tych teatralnych 
potyczek? Wiemy jedno – zapowiada się prawdziwy komediowy 
rollercoaster. 
 

Środa 27 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 
Godz. 17.00 - FINTIKLUSZKI - Folkowe Okruszki (Teatr Małe Mi) 

Finti… Co? Jak? Jakie trudne słowo! FINTIKLUSZKI, to w języku 
mieszkańców krainy Dawno Dawno Temu, po prostu drobiazgi. 
Zabawne, błyskotliwe, wzruszające, zapomniane przypowiastki, 
obyczaje, wspomnienia, wierszyki i przyśpiewki, zebrane w Wędrownym 
Kramie z Opowieściami. Wskrzeszają świat Wielkoludów, Domowych 
Skrzatów, zdradzają tajemnice powstania Skowronka… 

Bogactwo uniwersalnej mądrości ludowej ukazujemy za pomocą różnych 
form teatru lalek, tradycyjnych zabawek, instrumentów muzycznych oraz 
pieśni brawurowo zaaranżowanych przez Karolinę Cichą – laureatkę 
Nowej Tradycji 2013. 
W teatralną podróż do krainy Dawno, Dawno Temu, z ogromnym 
zaangażowaniem wyruszają zarówno najmłodsi widzowie, jak i starsze 
rodzeństwo i ich opiekunowie. Scenografia: Mikołaj Malesza. 
Spektakl dla dzieci od lat 3 do 103. Trwa ok. 45 minut. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Kryminał improwizowany (Teatr Komedii Impro w 
Łodzi) 
Wyobraźmy sobie zwyczajne, spokojne, małe miasteczko albo zakład 
pracy lub firmę. Miejsce, w którym wszyscy się znają i lubią… Czy jednak 
rzeczywiście tak jest? A może są tam ukryte waśnie, animozje, ciche 
romanse? Pewnego dnia w tajemniczych okolicznościach ginie jeden z 
naszych bohaterów. O dokonanie zbrodni podejrzewany może być 
właściwie każdy. Poznajemy mroczne tajemnice tego na pozór 
sielankowego miejsca, zgłębiamy najciemniejsze zakamarki ludzkiego 
umysłu. Sprawdzimy, jak zaskakujące mogą być motywy popełnionej 
zbrodni. Stworzycie tę historię razem z nami, bo to Wy zdecydujecie o 
tym, kto zginie i w jak przeokrutny sposób zostanie zamordowany. 
Teatr Komedii Impro w Łodzi powstał na bazie zespołów Impro Atak oraz 
Impro Atak ITO (Internetowy Teatr Online), czyli grup improwizatorów, 
którzy na oczach publiczności tworzą przedstawienia używając do tego 
jedynie wyobraźni i sugestii padających z widowni. TKI regularnie 



występuje na scenie teatru repertuarowego, stworzył go i ukształtował 
Jacek Stefanik. Od 2018 roku zespół w każde wakacje, wraz z innymi 
improwizatorami, współtworzy Wioskę Artystyczną Janowo koło Rewala. 
Zespół nie przyjmuje od publiczności sugestii religijnych, politycznych 
oraz takich, które mogłyby w jakikolwiek sposób urazić widza. Aktorzy 
wybierają głównie pozytywne propozycje, stroniąc od wulgaryzmów. 
 

Czwartek 28 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - FINTIKLUSZKI - Folkowe Okruszki (Teatr Małe Mi) 

Finti… Co? Jak? Jakie trudne słowo! FINTIKLUSZKI, to w języku 
mieszkańców krainy Dawno Dawno Temu, po prostu drobiazgi. 
Zabawne, błyskotliwe, wzruszające, zapomniane przypowiastki, 
obyczaje, wspomnienia, wierszyki i przyśpiewki, zebrane w Wędrownym 
Kramie z Opowieściami. Wskrzeszają świat Wielkoludów, Domowych 
Skrzatów, zdradzają tajemnice powstania Skowronka… 

Bogactwo uniwersalnej mądrości ludowej ukazujemy za pomocą różnych 
form teatru lalek, tradycyjnych zabawek, instrumentów muzycznych oraz 
pieśni brawurowo zaaranżowanych przez Karolinę Cichą – laureatkę 
Nowej Tradycji 2013. 
W teatralną podróż do krainy Dawno, Dawno Temu, z ogromnym 
zaangażowaniem wyruszają zarówno najmłodsi widzowie, jak i starsze 
rodzeństwo i ich opiekunowie. Scenografia: Mikołaj Malesza. 
Spektakl dla dzieci od lat 3 do 103. Trwa ok. 45 minut. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Wakacyjny romans 

Niektórzy z nas o nim marzą, inni go przeżyli. Dla jednych stał się 
początkiem wspaniałego wspólnego życia, dla innych jest tylko 
wspomnieniem, które wywołuje tajemniczy uśmiech na ustach. Ciekawe, 
jaki będzie ten, który powstanie na scenie Wioski Artystycznej Janowo… 

 

Piątek 29 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - FINTIKLUSZKI - Folkowe Okruszki (Teatr Małe Mi) 
Finti… Co? Jak? Jakie trudne słowo! FINTIKLUSZKI, to w języku 
mieszkańców krainy Dawno Dawno Temu, po prostu drobiazgi. 
Zabawne, błyskotliwe, wzruszające, zapomniane przypowiastki, 
obyczaje, wspomnienia, wierszyki i przyśpiewki, zebrane w Wędrownym 
Kramie z Opowieściami. Wskrzeszają świat Wielkoludów, Domowych 
Skrzatów, zdradzają tajemnice powstania Skowronka… 



Bogactwo uniwersalnej mądrości ludowej ukazujemy za pomocą różnych 
form teatru lalek, tradycyjnych zabawek, instrumentów muzycznych oraz 
pieśni brawurowo zaaranżowanych przez Karolinę Cichą – laureatkę 
Nowej Tradycji 2013. 
W teatralną podróż do krainy Dawno, Dawno Temu, z ogromnym 
zaangażowaniem wyruszają zarówno najmłodsi widzowie, jak i starsze 
rodzeństwo i ich opiekunowie. Scenografia: Mikołaj Malesza. 
Spektakl dla dzieci od lat 3 do 103. Trwa ok. 45 minut. 
 

Teatr Małomiasteczkowy (ul. Osiedlowa 18, Karnice) 

Godz. 18.45 - Anna Dijuk-Bujok: Ta joj! Ta Lwów 

Spektakl oparty na tradycyjnych piosenkach kapel lwowskich. Łączy w 
sobie zabawne scenki i monologi baciarów oraz piękne piosenki znane z 
komedii romantycznych o Lwowie z okresu międzywojennego. Humor i 
wzruszenie to nieodłączne atrybuty poczciwych i gapowatych baciarów. 
A wszystko przeplatane piosenkami wykonanymi przez Annę Dijuk-
Bujok. 
Dwudziestolecie międzywojenne to czasy pełne romantyzmu, humoru i 
nadziei. Spektakl odrywa nas od rzeczywistości i przenosi w świat, w 
którym wszystko zawsze kończy się wspaniale. Urocze piosenki, 
zabawne monologi i scenki to gatunki, których w dobie reklam i szybkich 
newsów już nie ma. A jednak są artyści, którzy wracają do tego pełnego 
uroku materiału. 
Anna Dijuk-Bujok to aktorka, wokalistka, instruktor, reżyser oraz 
choreograf. Ma dyplom aktora dramatu oraz Szkoły Wokalno-Aktorskiej 
Krakowie. Jest wykładowcą piosenki w Szkole Aktorskiej SPOT w 
Krakowie i laureatką Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej 
2018. W tym samym roku otrzymała nagrodę powiatu krakowskiego za 
znakomite osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony dóbr kultury. W 2019 roku otrzymała nagrodę 
Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej „Osobowość Roku”. Anna 
Dijuk-Bujok to założycielka grupy teatralnej działającej pod nazwą „Teatr 
Rozrywki w Krzeszowicach” oraz pomysłodawczyni „Kopalni Talentów” – 
filii CKIS w Krzeszowicach. Zagrała w wielu filmach fabularnych oraz 
serialach (m.in. „Bezmiar sprawiedliwości” reż. W. Saniewski, 
„Skorumpowani” reż. J .Żamojda i „Fala Zbrodni”). 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Disco polo, czyli historia pewnego zespołu 

Zwariowany muzyczny spektakl improwizowany, niezwykła komedia o 
zwykłych ludziach. O czym zaśpiewamy? Kto będzie głównym 
bohaterem? I gdzie potoczy się akcja? O tym zdecydują widzowie! Teatr 
Komedii Impro w Łodzi parafrazuje pewien znany filmowy cytat: „Ja nie 



mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic. To razem mamy w sam raz tyle, 
żeby założyć wielki zespół”. Będzie bardzo muzycznie i z dużym 
przymrużeniem oka. 
 

Sobota 30 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Podróż w nieznane 

Chyba wszyscy znamy „Małego Księcia”, który w trakcie swojej podróży 
mierzy się z prawdziwymi problemami dorosłego świata. Swoją dziecięcą 
mądrością i szczerością pomógł nam odkryć życiowe prawdy. Jego siłą 
„superbohatera” jest przyjaźń. W naszej improwizowanej bajce to dzieci 
decydują o tym, z jakimi problemami będzie musiał poradzić sobie 
główny bohater. Dlatego każda opowieść jest inna i uczy czegoś 
nowego. Łączy je jednak jedno – potęga przyjaźni. „Przyjaciele są jak 
ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak 
latać” – pisał w „Małym Księciu” Antoine de Saint-Exupéry… 

 

Teatr Małomiasteczkowy (ul. Osiedlowa 18, Karnice) 

Godz. 18.45 - Anna Dijuk-Bujok: Ta joj! Ta Lwów 

Spektakl oparty na tradycyjnych piosenkach kapel lwowskich. Łączy w 
sobie zabawne scenki i monologi baciarów oraz piękne piosenki znane z 
komedii romantycznych o Lwowie z okresu międzywojennego. Humor i 
wzruszenie to nieodłączne atrybuty poczciwych i gapowatych baciarów. 
A wszystko przeplatane piosenkami wykonanymi przez Annę Dijuk-
Bujok. 
Dwudziestolecie międzywojenne to czasy pełne romantyzmu, humoru i 
nadziei. Spektakl odrywa nas od rzeczywistości i przenosi w świat, w 
którym wszystko zawsze kończy się wspaniale. Urocze piosenki, 
zabawne monologi i scenki to gatunki, których w dobie reklam i szybkich 
newsów już nie ma. A jednak są artyści, którzy wracają do tego pełnego 
uroku materiału. 
Anna Dijuk-Bujok to aktorka, wokalistka, instruktor, reżyser oraz 
choreograf. Ma dyplom aktora dramatu oraz Szkoły Wokalno-Aktorskiej 
Krakowie. Jest wykładowcą piosenki w Szkole Aktorskiej SPOT w 
Krakowie i laureatką Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej 
2018. W tym samym roku otrzymała nagrodę powiatu krakowskiego za 
znakomite osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony dóbr kultury. W 2019 roku otrzymała nagrodę 
Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej „Osobowość Roku”. Anna 
Dijuk-Bujok to założycielka grupy teatralnej działającej pod nazwą „Teatr 
Rozrywki w Krzeszowicach” oraz pomysłodawczyni „Kopalni Talentów” – 
filii CKIS w Krzeszowicach. Zagrała w wielu filmach fabularnych oraz 



serialach (m.in. „Bezmiar sprawiedliwości” reż. W. Saniewski, 
„Skorumpowani” reż. J .Żamojda i „Fala Zbrodni”). 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Zbrodnia na zamówienie, czyli gangsterskie 
porachunki (Teatr Komedii Impro w Łodzi) 

Najbardziej zabójczy spektakl z repertuaru Teatru Komedii Impro w 
Łodzi, jaki zagrany zostanie na janowskiej scenie. Trup ściele się gęsto, 
krew tryska strumieniami, a słynny reżyser Quentin Tarantino… mógłby 
się wiele nauczyć. W spektaklu, którego scenariusz tworzą widzowie, 
znajdzie się też zazdrość i miłość. I nie zabraknie obowiązkowej 
bezlitosnej mafijnej zemsty. A czy Ty masz może powody, żeby złożyć u 
nas zamówienie? I skoro zapowiada się zbrodnia, to czy będzie też 
kara? 

Teatr Komedii Impro w Łodzi powstał na bazie zespołów Impro Atak oraz 
Impro Atak ITO (Internetowy Teatr Online), czyli grup improwizatorów, 
którzy na oczach publiczności tworzą przedstawienia używając do tego 
jedynie wyobraźni i sugestii padających z widowni. TKI regularnie 
występuje na scenie teatru repertuarowego, stworzył go i ukształtował 
Jacek Stefanik. Od 2018 roku zespół w każde wakacje, wraz z innymi 
improwizatorami, współtworzy Wioskę Artystyczną Janowo koło Rewala. 
Zespół nie przyjmuje od publiczności sugestii religijnych, politycznych 
oraz takich, które mogłyby w jakikolwiek sposób urazić widza. Aktorzy 
wybierają głównie pozytywne propozycje, stroniąc od wulgaryzmów. 
 

Niedziela 31 lipca 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Ale cyrki (Klaun Feliks) 

Sympatyczny Klaun Feliks opowiada swoim klaunowskim sposobem o 
podróżach po świecie, podczas których poznał iluzjonistę, ćwiczył pod 
okiem świetnego żonglera i muzykował z wielką orkiestrą. „Ale cyrki” to 
pełna dowcipu klaunada, podczas której dzieci wspólnie z klaunem 
odkrywają swoje liczne talenty. W programie najlepsze numery z 
repertuaru Feliksa: komiczna iluzja i żonglerka czym się da, skecze, 
scenki, etiudy muzyczne, taniec i pantomima, banjo, ukulele, harmonijka 
ustna i mnóstwo innych instrumentów! Spektakl polecany jest dla widzów 
powyżej 2 lat. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Wieczór komedii 
Spektakl wymknął się aktorom spod kontroli! To publiczność zasiadająca 
na widowni decyduje o losach przedstawienia, wywracając plany aktorów 



do góry nogami! Improwizatorzy muszą błyskawicznie odnaleźć się w 
nowej rzeczywistości: znaleźć ciętą ripostę, stać się dowolną, wybraną 
przez widownię postacią, przedmiotem, a czasami po prostu zaśpiewać 
piosenkę na zadany temat… Jaki będzie wynik tych teatralnych 
potyczek? Wiemy jedno – zapowiada się prawdziwy komediowy 
rollercoaster. 
 

Poniedziałek 1 sierpnia 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Klaun w balonie (Klaun Feliks) 

Klaun Feliks z udziałem widzów realizuje marzenie o lataniu. Pomysłowy 
Klaun organizuje wielką wyprawę balonem, podejmuje próbę 
wystartowania zbudowanym przez siebie samolotem. W programie też 
wiele innych rzeczy, które niespodziewanie latają – jest również 
„helikopter i rakieta”. 
Podczas spektaklu dzieci poznają tajniki iluzji, muzykują wspólnie z 
klaunem i próbują z powodzeniem swoich sił w żonglerce, aktywnie 
uczestniczą w wydarzeniach na scenie. 
„Klaun w balonie” to duża dawka śmiechu i wspaniałej zabawy dla całej 
widowni. Spektakl polecany jest dla widzów powyżej 2 lat. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Wieczór komedii 
Spektakl wymknął się aktorom spod kontroli! To publiczność zasiadająca 
na widowni decyduje o losach przedstawienia, wywracając plany aktorów 
do góry nogami! Improwizatorzy muszą błyskawicznie odnaleźć się w 
nowej rzeczywistości: znaleźć ciętą ripostę, stać się dowolną, wybraną 
przez widownię postacią, przedmiotem, a czasami po prostu zaśpiewać 
piosenkę na zadany temat… Jaki będzie wynik tych teatralnych 
potyczek? Wiemy jedno – zapowiada się prawdziwy komediowy 
rollercoaster. 
 

Wtorek 2 sierpnia 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Wielka misja małych dzieci 
Każde dziecko marzy o wielkiej przygodzie, np.: o uratowaniu świata 
przed wielką asteroidą, zostaniu rycerzem walczącym z potworami albo 
o zostaniu najbardziej rozpoznawalnym projektantem ubrań dla kotów, 
którego stroje podbiją świat. W tej bajce to dzieci dają wyzwania 
aktorom, to one wymyślają niebezpieczne misje i przeszkody, to one 



wchodzą na scenę i grają z zawodowcami. „Wielka misja małych dzieci” 
pozwala spełnić marzenia najmłodszych. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Improkracja pierze Twoje brudy (Improkracja) 

„Myję się raz na dwa dni”, „W nocy, kiedy nikt nie patrzy, lubię…”, 
„Kradnę mleko do kawy kolegom z pracy”... Każdy ma jakieś sekrety, 
których wstydzi się, nie chce lub nie może powiedzieć na głos. A jeśli je 
spisać na kartce, anonimowo i podrzucić zaufanym osobom? Czy nie 
zrobiłoby Ci się lżej na sumieniu, w duszy? Wasze sekrety spisane na 
kartkach, posłużą nam anonimowo do zaimprowizowania scen na żywo. 
Nie możemy się doczekać... 
Teatr Improkracja buduje spektakle od 11 lat. To jeden z najstarszych i 
najbardziej doświadczonych teatrów improwizacji w Polsce. Improwizacji 
teatralnej uczyli się w Chicago (iO) i New York City (UCB Theater), 
miastach uważanych za kolebkę impro. Od 2011 roku wystawiają 
spektakle we Wrocławiu, co tydzień wyprzedając komplet biletów. 
 

Środa 3 sierpnia 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Dawno, dawno temu 

Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w odległej krainie żyła 
przemiła dziewczynka… Nuda! Takie bajki już znamy! A gdyby tak dzieci 
same wymyśliły bohaterów, wybrały im stroje i jeszcze stworzyły własną 
historię? A co by było, gdyby zagrały jeszcze na scenie? Eee, to 
niemożliwe! A właśnie, że MOŻLIWE! Spełnij dzieci swych marzenie, 
zobacz je na naszej scenie! Niech to będzie: „Dawno, dawno temu” 
wymyślone przez Twoje dziecko. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Krótkie formy (Improkracja) 

Spektakl komedii improwizowanej składający się z krótkich gier 
teatralnych. Publiczność w każdej grze decyduje o miejscu akcji, 
bohaterach, których mają odegrać aktorzy, a nawet o słowach, które 
mają paść w trakcie sceny. Dzięki ogromnemu wpływowi na kształt 
spektaklu i aktywnemu udziałowi publiczności, między widzami a 
aktorami wytwarza się silna więź twórcza. Występ pełen energii, 
dynamiki i dobrze rozumianego szaleństwa! 
Teatr Improkracja buduje spektakle od 11 lat. To jeden z najstarszych i 
najbardziej doświadczonych teatrów improwizacji w Polsce. Improwizacji 
teatralnej uczyli się w Chicago (iO) i New York City (UCB Theater), 



miastach uważanych za kolebkę impro. Od 2011 roku wystawiają 
spektakle we Wrocławiu, co tydzień wyprzedając komplet biletów. 
 

Czwartek 4 sierpnia 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Pod rządami dzieci 
Improwizowany spektakl, w którym najmłodsi decydują o wszystkim, co 
zdarzy się na scenie: gdzie potoczy się akcja, w jakie postaci wcielą się 
aktorzy, jakie będą mieli kostiumy, wreszcie do jak bardzo 
zaczarowanego świata zabiorą siebie i innych. Dzieci stają się 
reżyserami, ale mogą też pojawić się na scenie w roli aktorów. To 
rodzinna zabawa w teatr na dwóch poziomach: dla rodzica i dla dziecka. 
To podróż w głąb wyobraźni, znakomita odskocznia od codzienności i 
gwarantowany relaks. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Rzućmy wszystko i chodźmy się całować 
(Improkracja) 
W trakcie spektaklu widownia będzie miała decydujący wpływ na 
wszystkie historie miłosne, które zaimprowizujemy. Która para zostanie 
ze sobą do końca swoich dni, a którą czeka niechybny koniec? Wszystko 
w Waszych sercach i rękach… 

Teatr Improkracja buduje spektakle od 11 lat. To jeden z najstarszych i 
najbardziej doświadczonych teatrów improwizacji w Polsce. Improwizacji 
teatralnej uczyli się w Chicago (iO) i New York City (UCB Theater), 
miastach uważanych za kolebkę impro. Od 2011 roku wystawiają 
spektakle we Wrocławiu, co tydzień wyprzedając komplet biletów. 
 

Piątek 5 sierpnia 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Podróż w nieznane 

Chyba wszyscy znamy „Małego Księcia”, który w trakcie swojej podróży 
mierzy się z prawdziwymi problemami dorosłego świata. Swoją dziecięcą 
mądrością i szczerością pomógł nam odkryć życiowe prawdy. Jego siłą 
„superbohatera” jest przyjaźń. W naszej improwizowanej bajce to dzieci 
decydują o tym, z jakimi problemami będzie musiał poradzić sobie 
główny bohater. Dlatego każda opowieść jest inna i uczy czegoś 
nowego. Łączy je jednak jedno – potęga przyjaźni. „Przyjaciele są jak 
ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak 
latać” – pisał w „Małym Księciu” Antoine de Saint-Exupéry… 

 

Teatr Małomiasteczkowy (ul. Osiedlowa 18, Karnice) 



Godz. 18.45 - Iwona Chołuj: Babę zesłał Bóg 

Zapraszamy na koncert satyryczno-liryczny. Chcesz śpiewać? Śpiewaj z 
nami! Chcesz tańczyć? Tańcz! Masz ochotę słuchać? To też dobre 
miejsce! Babę zesłał Bóg, a publiczność przychodzi sama, bo ma na to 
ochotę. Osiecka, Młynarski, Tata Kazika, Hemar i wiele innych… Przyjdź. 
Bądź z nami w ten wyjątkowy wieczór… 

Iwona Chołuj jest aktorką śpiewającą, dlatego uwielbia koncertować, 
najlepiej w kameralnych salach, pubach, gdzie tworzy się więź z 
publicznością i piosenką z dobrym tekstem. Teatr jest miejscem, w 
którym spełnia się najbardziej, w 2021 roku otrzymała nagrodę Iwo 
Galla, za najlepszą żeńską kreację aktorską w spektaklu „Fałsz” (Lot 
Vekemans), ale można ją też oglądać na szklanym ekranie. Związana 
jest z Teatrem A. Mickiewicza i Teatrem Nowym w Częstochowie, a 
także gościnnie występowała w Teatrze Syrena w Warszawie i Teatrze 
Bez Sceny w Katowicach. 
Michał Rorat – pianista, aranżer, kompozytor oraz akompaniator. 
Współpracuje z teatrem im. Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz 
teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Obecnie zasila składy takich 
muzyków jak: Wojtek Pilichowski Band, Kacper Popek Band, Robert 
Szewczuga Trio i Rorat Trio. Ma na swoim koncie wiele produkcji 
płytowych, wiele festiwali jazzowych (m.in. Crest Jazz Festival – Francja, 
Klaipeda Castle Jazz Festival – Litwa) setki zagranych koncertów. 
Współpracował ze Zbigniewem Wodeckim, Marcinem Pospieszalskim, 
Marcinem Jajkiewiczem, Frankiem Parkerem, Piotrem Machalicą, 
Muńkiem Staszczykiem, Bradem Terrym, Grażyną Brodzińską i wieloma 
innymi. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Kryminał improwizowany (Teatr Komedii Impro w 
Łodzi) 
Wyobraźmy sobie zwyczajne, spokojne, małe miasteczko albo zakład 
pracy lub firmę. Miejsce, w którym wszyscy się znają i lubią… Czy jednak 
rzeczywiście tak jest? A może są tam ukryte waśnie, animozje, ciche 
romanse? Pewnego dnia w tajemniczych okolicznościach ginie jeden z 
naszych bohaterów. O dokonanie zbrodni podejrzewany może być 
właściwie każdy. Poznajemy mroczne tajemnice tego na pozór 
sielankowego miejsca, zgłębiamy najciemniejsze zakamarki ludzkiego 
umysłu. Sprawdzimy, jak zaskakujące mogą być motywy popełnionej 
zbrodni. Stworzycie tę historię razem z nami, bo to Wy zdecydujecie o 
tym, kto zginie i w jak przeokrutny sposób zostanie zamordowany. 
Teatr Komedii Impro w Łodzi powstał na bazie zespołów Impro Atak oraz 
Impro Atak ITO (Internetowy Teatr Online), czyli grup improwizatorów, 



którzy na oczach publiczności tworzą przedstawienia używając do tego 
jedynie wyobraźni i sugestii padających z widowni. TKI regularnie 
występuje na scenie teatru repertuarowego, stworzył go i ukształtował 
Jacek Stefanik. Od 2018 roku zespół w każde wakacje, wraz z innymi 
improwizatorami, współtworzy Wioskę Artystyczną Janowo koło Rewala. 
Zespół nie przyjmuje od publiczności sugestii religijnych, politycznych 
oraz takich, które mogłyby w jakikolwiek sposób urazić widza. Aktorzy 
wybierają głównie pozytywne propozycje, stroniąc od wulgaryzmów. 
 

Sobota 6 sierpnia 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Bajka na raz 

A dlaczego tylko na raz, a nie na dwa albo trzy razy? Wyjaśnienie jest 
bardzo proste: ta bajka jest niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju 
dzięki naszej publiczności. Już nigdy nie powtórzy się dokładnie ten sam 
skład na widowni, już nigdy nie przyjdą nam do głowy te same pomysły. 
To bajka i historia na raz, ponieważ kolejny będzie zupełnie inny. Ale 
równie wyjątkowy! 
 

Teatr Małomiasteczkowy (ul. Osiedlowa 18, Karnice) 

Godz. 18.45 - Iwona Chołuj: Babę zesłał Bóg 

Zapraszamy na koncert satyryczno-liryczny. Chcesz śpiewać? Śpiewaj z 
nami! Chcesz tańczyć? Tańcz! Masz ochotę słuchać? To też dobre 
miejsce! Babę zesłał Bóg, a publiczność przychodzi sama, bo ma na to 
ochotę. Osiecka, Młynarski, Tata Kazika, Hemar i wiele innych… Przyjdź. 
Bądź z nami w ten wyjątkowy wieczór… 

Iwona Chołuj jest aktorką śpiewającą, dlatego uwielbia koncertować, 
najlepiej w kameralnych salach, pubach, gdzie tworzy się więź z 
publicznością i piosenką z dobrym tekstem. Teatr jest miejscem, w 
którym spełnia się najbardziej (w 2021 roku otrzymała nagrodę Iwo 
Galla, za najlepszą żeńską kreację aktorską w spektaklu „Fałsz” Irit 
Amiel), ale można ją też oglądać na szklanym ekranie. Związana jest z 
Teatrem A. Mickiewicza i Teatrem Nowym w Częstochowie, a także 
gościnnie występowała w Teatrze Syrena w Warszawie i Teatrze Bez 
Sceny w Katowicach. 
Michał Rorat – pianista, aranżer, kompozytor oraz akompaniator. 
Współpracuje z teatrem im. Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz 
teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Obecnie zasila składy takich 
muzyków jak: Wojtek Pilichowski Band, Kacper Popek Band, Robert 
Szewczuga Trio i Rorat Trio. Ma na swoim koncie wiele produkcji 
płytowych, wiele festiwali jazzowych (m.in. Crest Jazz Festival – Francja, 
Klaipeda Castle Jazz Festival – Litwa) setki zagranych koncertów. 



Współpracował ze Zbigniewem Wodeckim, Marcinem Pospieszalskim, 
Marcinem Jajkiewiczem, Frankiem Parkerem, Piotrem Machalicą, 
Muńkiem Staszczykiem, Bradem Terrym, Grażyną Brodzińską i wieloma 
innymi. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Improkracja pierze Twoje brudy (Improkracja) 

„Myję się raz na dwa dni”, „W nocy, kiedy nikt nie patrzy, lubię…”, 
„Kradnę mleko do kawy kolegom z pracy”… Każdy ma jakieś sekrety, 
których wstydzi się, nie chce lub nie może powiedzieć na głos. A jeśli je 
spisać na kartce, anonimowo i podrzucić zaufanym osobom? Czy nie 
zrobiłoby Ci się lżej na sumieniu, w duszy? Wasze sekrety spisane na 
kartkach, posłużą nam anonimowo do zaimprowizowania scen na żywo. 
Nie możemy się doczekać… 

Teatr Improkracja buduje spektakle od 11 lat. To jeden z najstarszych i 
najbardziej doświadczonych teatrów improwizacji w Polsce. Improwizacji 
teatralnej uczyli się w Chicago (iO) i New York City (UCB Theater), 
miastach uważanych za kolebkę impro. Od 2011 roku wystawiają 
spektakle we Wrocławiu, co tydzień wyprzedając komplet biletów. 
 

Niedziela 7 sierpnia 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Pod rządami dzieci 
Improwizowany spektakl, w którym najmłodsi decydują o wszystkim, co 
zdarzy się na scenie: gdzie potoczy się akcja, w jakie postaci wcielą się 
aktorzy, jakie będą mieli kostiumy, wreszcie do jak bardzo 
zaczarowanego świata zabiorą siebie i innych. Dzieci stają się 
reżyserami, ale mogą też pojawić się na scenie w roli aktorów. To 
rodzinna zabawa w teatr na dwóch poziomach: dla rodzica i dla dziecka. 
To podróż w głąb wyobraźni, znakomita odskocznia od codzienności i 
gwarantowany relaks. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Olek Talkowski Show 

Występ składa się z autorskich piosenek Olka Talkowskiego oraz 
tekstów, które napotkał na swojej drodze scenicznej. Podczas spektaklu 
będzie można usłyszeć twórczość Agnieszki Osieckiej, Marka Grechuty, 
Rafała Kmity i Zbigniewa Wodeckiego. 
Olek Talkowski jest absolwentem Akademii Sztuk Teatralnych w 
Krakowie i szkoły muzycznej w klasie fortepianu. Na co dzień związany z 
teatrem STU, jest laureatem wielu nagród przyznawanych mu m.in. 



podczas festiwali piosenki aktorskiej. W Janowie zaprasza na 
dynamiczne show pełne humoru, żywej muzyki i pozytywnej energii, 
którą rozdaje ze sceny. 
 

Poniedziałek 8 sierpnia 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Podróż w nieznane 

Chyba wszyscy znamy „Małego Księcia”, który w trakcie swojej podróży 
mierzy się z prawdziwymi problemami dorosłego świata. Swoją dziecięcą 
mądrością i szczerością pomógł nam odkryć życiowe prawdy. Jego siłą 
„superbohatera” jest przyjaźń. W naszej improwizowanej bajce to dzieci 
decydują o tym, z jakimi problemami będzie musiał poradzić sobie 
główny bohater. Dlatego każda opowieść jest inna i uczy czegoś 
nowego. Łączy je jednak jedno – potęga przyjaźni. „Przyjaciele są jak 
ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak 
latać” – pisał w „Małym Księciu” Antoine de Saint-Exupéry… 

 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Rodzinne rewolucje (Teatr Improwizacji AFRONT) 

Teatr Improwizacji AFRONT zaprasza na najbardziej rodzinny ze swoich 
spektakli, pt. „Rodzinne Rewolucje”, czyli całe życie z wariatami. 
Publiczność jest z aktorami tak zżyta, że wie lepiej, co powinni 
powiedzieć, zanim oni sami zdadzą sobie sprawę, że powiedzieć coś 
trzeba! 
Jak przeżyć rodzinne spędy… znaczy uroczystości, albo po prostu 
zwykły dzień w stadzie? Co mówić, a jakich tematów lepiej nie 
poruszać? Jak brzmią złote rady Babci Feli, albo co wujek Józek zawsze 
mówi w stresowych sytuacjach? Wyciągnijcie z zakamarków pamięci 
wszystkie te złote myśli i niezapomniane cytaty, bo bardzo się 
przydadzą! Pomożecie nam stworzyć niezwykłych bohaterów 
przemawiających słowami, które Wy dla nich napiszecie jeszcze przed 
rozpoczęciem spektaklu. My zaś zatroszczymy się o to, abyście nie 
nudzili się ani przez chwilę. Stworzymy spektakl, w którym – jak w 
rodzinie – komedia przeplatać się będzie z dramatem, miłość z zawiścią, 
sukcesy z tragediami i nigdy nie wiadomo, co jeszcze się wydarzy. 
Gwarantujemy, że to, co pokażemy będzie pełne pasji, gorących uczuć i 
bardzo rodzinne (jakkolwiek to słowo rozumieć). 
Wystąpią: Kasia Gruszewska, Asia Mazewska, Katarzyna Wypchło, 
Patrycja Zywert-Szypka, (za klawiaturą) Wojciech Żmuda. 
 

Wtorek 9 sierpnia 



 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Detektyw Szkiełko na tropie (Teatr Improwizacji 
AFRONT) 
Detektyw Szkiełko otwiera pierwszą agencję detektywistyczną w swoim 
lesie. Jednak prawdę mówiąc nie jest jeszcze zbyt biegły w tropieniu 
przestępców i rozwiązywaniu zagadek. Czy zostaniecie jego asystentami 
i pomożecie mu w rozwiązaniu jego pierwszej sprawy kryminalnej? 

Wystąpią dla Was: Kasia Gruszewska, Asia Mazewska, Kasia „Lulu” 
Wypchło, Patrycja Zywert-Szypka, a wszystko z muzyką niezrównanego 
Wojtka Żmudy! 
Czas trwania: ok 50 minut. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Wieczór komedii 
Spektakl wymknął się aktorom spod kontroli! To publiczność zasiadająca 
na widowni decyduje o losach przedstawienia, wywracając plany aktorów 
do góry nogami! Improwizatorzy muszą błyskawicznie odnaleźć się w 
nowej rzeczywistości: znaleźć ciętą ripostę, stać się dowolną, wybraną 
przez widownię postacią, przedmiotem, a czasami po prostu zaśpiewać 
piosenkę na zadany temat… Jaki będzie wynik tych teatralnych 
potyczek? Wiemy jedno – zapowiada się prawdziwy komediowy 
rollercoaster. 
 

Środa 10 sierpnia 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Wielka misja małych dzieci 
Każde dziecko marzy o wielkiej przygodzie, np.: o uratowaniu świata 
przed wielką asteroidą, zostaniu rycerzem walczącym z potworami albo 
o zostaniu najbardziej rozpoznawalnym projektantem ubrań dla kotów, 
którego stroje podbiją świat. W tej bajce to dzieci dają wyzwania 
aktorom, to one wymyślają niebezpieczne misje i przeszkody, to one 
wchodzą na scenę i grają z zawodowcami. „Wielka misja małych dzieci” 
pozwala spełnić marzenia najmłodszych. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Nie mów nikomu (Teatr Improwizacji AFRONT) 

Najbardziej tajemniczy ze spektakli Teatru Improwizacji AFRONT, w 
którym aktorzy nie do końca wiedzą, o co toczy się stawka. Traktuje on o 
najskrytszych tajemnicach, które nie powinny ujrzeć światła dziennego, a 
więc na pewno wszyscy się o nich dowiedzą… Całą sprawę dodatkowo 
komplikuje fakt, że ową tajemnicę znają wszyscy poza aktorką, która 



odtwarzać będzie postać z sekretem. Zasada jest prosta: na czas 
ustalania tajemnicy wybrana aktorka opuszcza salę, a potem przez cały 
spektakl gra tak, jakby doskonale wiedziała, o co chodzi; podczas gdy 
tak naprawdę cały czas usilnie próbuje się domyśleć, o co toczy się 
stawka! 
O jakich tajemnicach i ich konsekwencjach będzie mowa tym razem? To 
zależy tylko i wyłącznie od widzów. Punktem wyjścia stać się może 
osobiste doświadczenie kogoś z widowni, jeśli zechcecie się z nami 
takowym podzielić, albo też wyssana z palca historia, jedno słowo, 
dźwięk albo impuls chwili. Potem zaś – jak w życiu – dramat mieszać się 
będzie z komedią, szczęście z tragedią, wielkie emocje z chwilami 
wyciszenia. 
Zdarzyć się może wszystko i tylko raz! Taka historia więcej się już nie 
powtórzy, dlatego zapraszamy gorąco na tę jedyną okazję, aby przeżyć 
ją razem z nami. 
Wystąpią: Kasia Gruszewska, Aśka Mazewska, Kasia „Lulu” Wypchło, 
Patrycja Zywert-Szypka, z towarzyszeniem muzyki na żywo w wykonaniu 
Wojtka Żmudy. 
Aha, oczywiście nie mówcie nikomu… 

 

Czwartek 11 sierpnia 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Baśniotworzenie z braćmi Grimm (Teatr Improwizacji 
AFRONT) 
Bracia Grimm mają nie lada problem! Możny baron zażyczył sobie 
dalszego ciągu ich najpopularniejszej bajki. Nie powiedział jednak której, 
co spowodowało wielką kłótnię między braćmi. Pomóżcie Wilhelmowi 
wybrać tę najbardziej znaną i napisać jej dalszy ciąg. 
Wystąpią dla Was: Kasia Gruszewska, Asia Mazewska, Kasia „Lulu” 
Wypchło, Patrycja Zywert-Szypka, a wszystko z muzyką niezrównanego 
Wojtka Żmudy! 
Czas trwania: ok 50 minut. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Jak kochają się na świecie 

Ciekawe, jak skończą się nasze miłosne podróże po świecie. Indie, 
Francja, Niemcy, a może rodzimy Rewal? Wszędzie może być ciekawie i 
zaskakująco… A gdzie Wy chcielibyście się zakochać? Co chcielibyście 
przeżyć? 

 

Piątek 12 sierpnia 



 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Bajka na raz 

A dlaczego tylko na raz, a nie na dwa albo trzy razy? Wyjaśnienie jest 
bardzo proste: ta bajka jest niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju 
dzięki naszej publiczności. Już nigdy nie powtórzy się dokładnie ten sam 
skład na widowni, już nigdy nie przyjdą nam do głowy te same pomysły. 
To bajka i historia na raz, ponieważ kolejny będzie zupełnie inny. Ale 
równie wyjątkowy! 
 

Teatr Małomiasteczkowy (ul. Osiedlowa 18, Karnice) 

Godz. 18.45 - Agnieszka Różańska: Pozytywka 

"Jestem kobietą, która już nic nie musi, a wszystko może. Ale myślami 
wracam do małej Agnieszki, która miała w głowie różne myśli, która 
czasami robiła dużo głupstw, całkiem nieświadomie. Dziś robię różne 
głupstwa również, ale mam z tego niesamowita radość. O tym też chce 
Wam opowiedzieć. Do współpracy zaprosiłam mojego wspaniałego 
kolegę, pianistę, aranżera oraz kompozytora Jacka Skowrońskiego, który 
towarzyszy mi w tych moich muzycznych wariacjach i ponoć jeszcze się 
nie znudził. Życzę Państwu i sobie miłej zabawy, w końcu wszyscy 
jesteśmy tu dla przyjemności! 
Agnieszka Różańska ukończyła łódzką szkołę teatralną, zadebiutowała 
w filmie Władysława Pasikowskiego "Kroll", znana jest z serialu 
telewizyjnego "Miodowe Lata", w którym wcieliła się w rolę Pameli 
Marszałek. Występowała na festiwalach w Opolu i Sopocie, zdobyła 
pierwsze miejsce na Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, na 
stałe jest związana ze sceną Teatru Nowego w Poznaniu oraz gościnnie 
z Teatrem Muzycznym w Poznaniu, gdzie występuje w musicalach. 
Jacek Skowroński – pianista i aranżer z Poznania, który może 
poszczycić się wielką wyobraźnią oraz słuchem absolutnym, co nie było 
bez znaczenia w przecieraniu nowych szlaków kariery estradowej. W 
czasie studiów zagrał wiele zagranicznych koncertów z utalentowaną, 
muzykującą rodziną Steczkowskich. W tym samym czasie 
zaproponowano mu stanowisko korepetytora muzycznego w poznańskim 
Teatrze Nowym. Tak rozpoczęła się trwająca do dziś przygoda z 
teatrem. Udział w nagraniu jednego z odcinków programu "Od 
przedszkola do Opola" w 1996 roku okazał się bardzo znaczący, było to 
bowiem pierwsze zawodowe spotkanie z Hanną Banaszak, które 
zaowocowało 12-letnią współpracą z gwiazdą, w roli pianisty i aranżera. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - M! – Musical !mprowizowany (Teatr Improwizacji 
AFRONT) 



Afront zaprasza na rozśpiewany, roztańczony, buzujący endorfinami, a 
przede wszystkim jedyny i niepowtarzalny spektakl – dzięki Waszej 
pomocy! Najpierw pojawi się tytuł nieistniejącego jeszcze musicalu, i to 
Wy go stworzycie. Potem zaś – z Waszą wydatną pomocą – postaramy 
się, aby przeszedł do historii nienapisanych musicali i na długo zapadł w 
Waszą pamięć! 
Czy będzie dział się na odległej bezludnej wyspie, czy na 
przedmieściach Koluszek? Czy bohaterami będą czarodzieje, księżniczki 
i jednorożce, czy zwyczajni ludzie z problemami? Czy pojawią się piraci i 
kosmici, czy wręcz przeciwnie? O wszystkim zadecydujecie Wy! 
Jeśli więc jesteście fanami musicali z ich prostymi acz chwytliwymi 
fabułami, oceanem dźwięków, morzem piosenek i choreografii, rzekami 
emocji i portem happy-endu, nie może Was tam zabraknąć! 
Wystąpią: Kasia Gruszewska, Asia Mazewska, Kasia „Lulu” Wypchło, 
Patrycja Zywert-Szypka, z muzyką niezrównanego Wojtka Żmudy! 
 

Sobota 13 sierpnia 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Opowieść dla króla (Teatr Improwizacji AFRONT) 

Król Gerwazy słyszał już wszystkie bajki, jakie kiedykolwiek zostały 
napisane i strasznie go złości, że bajarze wciąż opowiadają mu te same 
historie. Grozi wręcz, że zakaże bajek w całym królestwie, chyba, że ktoś 
opowie mu taką, jakiej jeszcze nie zna. Czy pomożecie Bajarzowi 
Bajtkowi stworzyć zupełnie nową opowieść dla króla? 

Wystąpią dla Was: Kasia Gruszewska, Asia Mazewska, Kasia „Lulu” 
Wypchło, Patrycja Zywert-Szypka, a wszystko z muzyką niezrównanego 
Wojtka Żmudy! 
Czas trwania: ok 50 minut. 
 

Teatr Małomiasteczkowy (ul. Osiedlowa 18, Karnice) 

Godz. 18.45 - Agnieszka Różańska: Pozytywka 

"Jestem kobietą, która już nic nie musi, a wszystko może. Ale myślami 
wracam do małej Agnieszki, która miała w głowie różne myśli, która 
czasami robiła dużo głupstw, całkiem nieświadomie. Dziś robię różne 
głupstwa również, ale mam z tego niesamowita radość. O tym też chce 
Wam opowiedzieć. Do współpracy zaprosiłam mojego wspaniałego 
kolegę, pianistę, aranżera oraz kompozytora Jacka Skowrońskiego, który 
towarzyszy mi w tych moich muzycznych wariacjach i ponoć jeszcze się 
nie znudził. Życzę Państwu i sobie miłej zabawy, w końcu wszyscy 
jesteśmy tu dla przyjemności! 
Agnieszka Różańska ukończyła łódzką szkołę teatralną, zadebiutowała 
w filmie Władysława Pasikowskiego "Kroll", znana jest z serialu 



telewizyjnego "Miodowe Lata", w którym wcieliła się w rolę Pameli 
Marszałek. Występowała na festiwalach w Opolu i Sopocie, zdobyła 
pierwsze miejsce na Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, na 
stałe jest związana ze sceną Teatru Nowego w Poznaniu oraz gościnnie 
z Teatrem Muzycznym w Poznaniu, gdzie występuje w musicalach. 
Jacek Skowroński – pianista i aranżer z Poznania, który może 
poszczycić się wielką wyobraźnią oraz słuchem absolutnym, co nie było 
bez znaczenia w przecieraniu nowych szlaków kariery estradowej. W 
czasie studiów zagrał wiele zagranicznych koncertów z utalentowaną, 
muzykującą rodziną Steczkowskich. W tym samym czasie 
zaproponowano mu stanowisko korepetytora muzycznego w poznańskim 
Teatrze Nowym. Tak rozpoczęła się trwająca do dziś przygoda z 
teatrem. Udział w nagraniu jednego z odcinków programu "Od 
przedszkola do Opola" w 1996 roku okazał się bardzo znaczący, było to 
bowiem pierwsze zawodowe spotkanie z Hanną Banaszak, które 
zaowocowało 12-letnią współpracą z gwiazdą, w roli pianisty i aranżera. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Zbrodnia na zamówienie, czyli gangsterskie 
porachunki (Teatr Komedii Impro w Łodzi) 

Najbardziej zabójczy spektakl z repertuaru Teatru Komedii Impro w 
Łodzi, jaki zagrany zostanie na janowskiej scenie. Trup ściele się gęsto, 
krew tryska strumieniami, a słynny reżyser Quentin Tarantino… mógłby 
się wiele nauczyć. W spektaklu, którego scenariusz tworzą widzowie, 
znajdzie się też zazdrość i miłość. I nie zabraknie obowiązkowej 
bezlitosnej mafijnej zemsty. A czy Ty masz może powody, żeby złożyć u 
nas zamówienie? I skoro zapowiada się zbrodnia, to czy będzie też 
kara? 

Teatr Komedii Impro w Łodzi powstał na bazie zespołów Impro Atak oraz 
Impro Atak ITO (Internetowy Teatr Online), czyli grup improwizatorów, 
którzy na oczach publiczności tworzą przedstawienia używając do tego 
jedynie wyobraźni i sugestii padających z widowni. TKI regularnie 
występuje na scenie teatru repertuarowego, stworzył go i ukształtował 
Jacek Stefanik. Od 2018 roku zespół w każde wakacje, wraz z innymi 
improwizatorami, współtworzy Wioskę Artystyczną Janowo koło Rewala. 
Zespół nie przyjmuje od publiczności sugestii religijnych, politycznych 
oraz takich, które mogłyby w jakikolwiek sposób urazić widza. Aktorzy 
wybierają głównie pozytywne propozycje, stroniąc od wulgaryzmów. 
 

Niedziela 14 sierpnia 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Ale cyrki (Klaun Feliks) 



Sympatyczny Klaun Feliks opowiada swoim klaunowskim sposobem o 
podróżach po świecie, podczas których poznał iluzjonistę, ćwiczył pod 
okiem świetnego żonglera i muzykował z wielką orkiestrą. „Ale cyrki” to 
pełna dowcipu klaunada, podczas której dzieci wspólnie z klaunem 
odkrywają swoje liczne talenty. W programie najlepsze numery z 
repertuaru Feliksa: komiczna iluzja i żonglerka czym się da, skecze, 
scenki, etiudy muzyczne, taniec i pantomima, banjo, ukulele, harmonijka 
ustna i mnóstwo innych instrumentów! Spektakl polecany jest dla widzów 
powyżej 2 lat. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Nienapisane dzieła Szekspira (Teatr Improwizacji 
AFRONT) 
Teatr Improwizacji AFRONT tym razem chce zaimprowizować wierszem. 
Zapraszamy wszystkich chętnych do odkrycia tego, czego Szekspir nie 
napisał (choć by mógł). Wiedza na temat popełnionych sztuk Mistrza 
będzie przydatna, ale najważniejsze, abyście byli ekspertami od sztuk, 
których Szekspir nigdy nie napisał. 
Na początku wybierzemy wspólnie tytuł nienapisanej jeszcze sztuki, 
potem zaś nastąpi komedio-tragedia w trzech aktach, w których to Wy 
decydować będziecie np. o tym, między którymi postaciami zacznie się 
romans, kto do kogo i kiedy poczuje nienawiść, kiedy jakiemuś 
bohaterowi zbierze się na monolog, tudzież piosenkę, albo na 
pojedynek. 
Tego wieczoru z Waszą pomocą ukażemy światu wiekopomne dzieło – 
tylko raz jeden, jedyny. Będzie to zarazem prapremiera, jak i ostatnie 
przedstawienie, bo taka właśnie jest natura improwizacji. Co oznacza, że 
wszystko może się wydarzyć – na Waszych oczach i to wierszem 
(przeważnie….). 
Nie może Was tam zabraknąć. 
 

Poniedziałek 15 sierpnia 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Klaun w balonie (Klaun Feliks) 

Klaun Feliks z udziałem widzów realizuje marzenie o lataniu. Pomysłowy 
Klaun organizuje wielką wyprawę balonem, podejmuje próbę 
wystartowania zbudowanym przez siebie samolotem. W programie też 
wiele innych rzeczy, które niespodziewanie latają – jest również 
„helikopter i rakieta”. 
Podczas spektaklu dzieci poznają tajniki iluzji, muzykują wspólnie z 
klaunem i próbują z powodzeniem swoich sił w żonglerce, aktywnie 
uczestniczą w wydarzeniach na scenie. 



„Klaun w balonie” to duża dawka śmiechu i wspaniałej zabawy dla całej 
widowni. Spektakl polecany jest dla widzów powyżej 2 lat. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Wieczór komedii 
Spektakl wymknął się aktorom spod kontroli! To publiczność zasiadająca 
na widowni decyduje o losach przedstawienia, wywracając plany aktorów 
do góry nogami! Improwizatorzy muszą błyskawicznie odnaleźć się w 
nowej rzeczywistości: znaleźć ciętą ripostę, stać się dowolną, wybraną 
przez widownię postacią, przedmiotem, a czasami po prostu zaśpiewać 
piosenkę na zadany temat… Jaki będzie wynik tych teatralnych 
potyczek? Wiemy jedno – zapowiada się prawdziwy komediowy 
rollercoaster. 
 

Wtorek 16 sierpnia 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Wielka misja małych dzieci 
Każde dziecko marzy o wielkiej przygodzie, np.: o uratowaniu świata 
przed wielką asteroidą, zostaniu rycerzem walczącym z potworami albo 
o zostaniu najbardziej rozpoznawalnym projektantem ubrań dla kotów, 
którego stroje podbiją świat. W tej bajce to dzieci dają wyzwania 
aktorom, to one wymyślają niebezpieczne misje i przeszkody, to one 
wchodzą na scenę i grają z zawodowcami. „Wielka misja małych dzieci” 
pozwala spełnić marzenia najmłodszych. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Bardzo dziwne obnażanie (Grupa Ludzi) 

Związkowo-relacyjny spektakl komediowy to w 100% improwizowane 
show, pełne bardzo dziwnych obnażeń, wynurzeń i zwierzeń! Niektóre 
będą szokujące, inne bardzo dziwne, a jeszcze inne – całkiem zabawne! 
Całość będzie złożona z dwóch etiud komediowych, którym towarzyszyć 
będzie muzyką na żywo. Tytuł każdej z nich wybierzesz właśnie Ty! 
Grupa Ludzi to krakowski kolektyw improwizatorów-komików, którym 
zamarzyły się eksperymenty z formatami scenicznymi. Każdy spektakl 
Grupy Ludzi jest improwizowany – nie ma żadnego scenariusza. Jedną z 
głównych ról odgrywa w nim widownia, która nadaje ton spektaklu i 
inspiruje jego treść. 
Czas trwania: ok. 90 minut. Spektakl jest dedykowany dla widzów 
dorosłych. Czy możesz przyprowadzić widzów niedorosłych? Możesz, 
ale to Ty będziesz musiał(a) odpowiedzieć na ich późniejsze pytania… 

 



Środa 17 sierpnia 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Dawno, dawno temu 

Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w odległej krainie żyła 
przemiła dziewczynka… Nuda! Takie bajki już znamy! A gdyby tak dzieci 
same wymyśliły bohaterów, wybrały im stroje i jeszcze stworzyły własną 
historię? A co by było, gdyby zagrały jeszcze na scenie? Eee, to 
niemożliwe! A właśnie, że MOŻLIWE! Spełnij dzieci swych marzenie, 
zobacz je na naszej scenie! Niech to będzie: „Dawno, dawno temu” 
wymyślone przez Twoje dziecko. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Wakacyjny romans 

Niektórzy z nas o nim marzą, inni go przeżyli. Dla jednych stał się 
początkiem wspaniałego wspólnego życia, dla innych jest tylko 
wspomnieniem, które wywołuje tajemniczy uśmiech na ustach. Ciekawe, 
jaki będzie ten, który powstanie na scenie Wioski Artystycznej Janowo… 

 

Czwartek 18 sierpnia 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Bajka na raz 

A dlaczego tylko na raz, a nie na dwa albo trzy razy? Wyjaśnienie jest 
bardzo proste: ta bajka jest niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju 
dzięki naszej publiczności. Już nigdy nie powtórzy się dokładnie ten sam 
skład na widowni, już nigdy nie przyjdą nam do głowy te same pomysły. 
To bajka i historia na raz, ponieważ kolejny będzie zupełnie inny. Ale 
równie wyjątkowy! 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Twój problem nasza głowa (Grupa Ludzi) 

Improwizowany spektakl komediowy, podczas którego aktorzy będą z 
wielką uwagą i zainteresowaniem słuchać o codziennych problemach 
widzów. Wszystko posłuży im jako inspiracja do scen. Spróbujemy w 
nich znaleźć dla Ciebie jakieś fajne rozwiązanie! Możliwe, że nam się nie 
uda, ale przynajmniej dowiesz się czego nie robić! 
Grupa Ludzi to krakowski kolektyw improwizatorów-komików, którym 
zamarzyły się eksperymenty z formatami scenicznymi. Każdy spektakl 
Grupy Ludzi jest improwizowany – nie ma żadnego scenariusza. Jedną z 
głównych ról odgrywa w nim widownia, która nadaje ton spektaklu i 
inspiruje jego treść. 



Czas trwania: ok. 90 minut. Spektakl jest dedykowany dla widzów 
dorosłych. Czy możesz przyprowadzić widzów niedorosłych? Możesz, 
ale to Ty będziesz musiał(a) odpowiedzieć na ich późniejsze pytania… 

 

Piątek 19 sierpnia 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Pod rządami dzieci 
Improwizowany spektakl, w którym najmłodsi decydują o wszystkim, co 
zdarzy się na scenie: gdzie potoczy się akcja, w jakie postaci wcielą się 
aktorzy, jakie będą mieli kostiumy, wreszcie do jak bardzo 
zaczarowanego świata zabiorą siebie i innych. Dzieci stają się 
reżyserami, ale mogą też pojawić się na scenie w roli aktorów. To 
rodzinna zabawa w teatr na dwóch poziomach: dla rodzica i dla dziecka. 
To podróż w głąb wyobraźni, znakomita odskocznia od codzienności i 
gwarantowany relaks. 
 

Teatr Małomiasteczkowy (ul. Osiedlowa 18, Karnice) 
Godz. 18.45 - Jakub Gąsowski: Sinatra kontra Młynarski 
Muzyczna podróż śladami dwóch wielkich postaci estrady - znanego na 
całym świecie Franka Sinatry i polskiego artysty – legendy Wojciecha 
Młynarskiego. Jeden z nich wielokrotnie zdobył Oscara, Złote Globy i 
Grammy, drugi święcił triumfy za żelazną kurtyną zarówno jako 
wokalista, jak i autor wspaniałych tekstów. Pomimo odległości i różnych 
światów obu artystów łączą wspólne piosenki. Wojciech Młynarski 
przetłumaczył na język polski przeboje amerykańskiej ikony. Piosenki 
obu mistrzów ukochał niezwykły twórca młodego pokolenia Jakub 
Gąsowski. Zaśpiewa on w swoim recitalu największe przeboje 
amerykańskiej gwiazdy zarówno w języku angielskim, jak i po polsku, w 
tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego. Usłyszymy „Come Fly With Me”, 
„I've Got You Under My Skin” i „My Way”. Będą też niezapomniane 
piosenki naszego rodzimego mistrza. 
Jakub Gąsowski - absolwent Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej 
w Warszawie. Aktor teatralny, telewizyjny i dubbingowy, a także 
dziennikarz. Był reporterem w programie „Dzień Dobry TVN”. Debiut 
teatralny zagrał jeszcze jako dziecko w Teatrze Syrena w spektaklu 
„Pekunia non olet”. Obecnie współpracuje z Teatrem Capitol i Teatrem 6 
Piętro w Warszawie, gdzie zaprezentował spektakl „Sinatra”, którego był 
współproducentem, współscenarzystą, współreżyserem i aktorem. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Kryminał improwizowany (Teatr Komedii Impro w 
Łodzi) 



Wyobraźmy sobie zwyczajne, spokojne, małe miasteczko albo zakład 
pracy lub firmę. Miejsce, w którym wszyscy się znają i lubią… Czy jednak 
rzeczywiście tak jest? A może są tam ukryte waśnie, animozje, ciche 
romanse? Pewnego dnia w tajemniczych okolicznościach ginie jeden z 
naszych bohaterów. O dokonanie zbrodni podejrzewany może być 
właściwie każdy. Poznajemy mroczne tajemnice tego na pozór 
sielankowego miejsca, zgłębiamy najciemniejsze zakamarki ludzkiego 
umysłu. Sprawdzimy, jak zaskakujące mogą być motywy popełnionej 
zbrodni. Stworzycie tę historię razem z nami, bo to Wy zdecydujecie o 
tym, kto zginie i w jak przeokrutny sposób zostanie zamordowany. 
Teatr Komedii Impro w Łodzi powstał na bazie zespołów Impro Atak oraz 
Impro Atak ITO (Internetowy Teatr Online), czyli grup improwizatorów, 
którzy na oczach publiczności tworzą przedstawienia używając do tego 
jedynie wyobraźni i sugestii padających z widowni. TKI regularnie 
występuje na scenie teatru repertuarowego, stworzył go i ukształtował 
Jacek Stefanik. Od 2018 roku zespół w każde wakacje, wraz z innymi 
improwizatorami, współtworzy Wioskę Artystyczną Janowo koło Rewala. 
Zespół nie przyjmuje od publiczności sugestii religijnych, politycznych 
oraz takich, które mogłyby w jakikolwiek sposób urazić widza. Aktorzy 
wybierają głównie pozytywne propozycje, stroniąc od wulgaryzmów. 
 

Sobota 20 sierpnia 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Podróż w nieznane 

Chyba wszyscy znamy „Małego Księcia”, który w trakcie swojej podróży 
mierzy się z prawdziwymi problemami dorosłego świata. Swoją dziecięcą 
mądrością i szczerością pomógł nam odkryć życiowe prawdy. Jego siłą 
„superbohatera” jest przyjaźń. W naszej improwizowanej bajce to dzieci 
decydują o tym, z jakimi problemami będzie musiał poradzić sobie 
główny bohater. Dlatego każda opowieść jest inna i uczy czegoś 
nowego. Łączy je jednak jedno – potęga przyjaźni. „Przyjaciele są jak 
ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak 
latać” – pisał w „Małym Księciu” Antoine de Saint-Exupéry… 

 

Teatr Małomiasteczkowy (ul. Osiedlowa 18, Karnice) 
Godz. 18.45 - Jakub Gąsowski: Sinatra kontra Młynarski 
Muzyczna podróż śladami dwóch wielkich postaci estrady - znanego na 
całym świecie Franka Sinatry i polskiego artysty – legendy Wojciecha 
Młynarskiego. Jeden z nich wielokrotnie zdobył Oscara, Złote Globy i 
Grammy, drugi święcił triumfy za żelazną kurtyną zarówno jako 
wokalista, jak i autor wspaniałych tekstów. Pomimo odległości i różnych 
światów obu artystów łączą wspólne piosenki. Wojciech Młynarski 



przetłumaczył na język polski przeboje amerykańskiej ikony. Piosenki 
obu mistrzów ukochał niezwykły twórca młodego pokolenia Jakub 
Gąsowski. Zaśpiewa on w swoim recitalu największe przeboje 
amerykańskiej gwiazdy zarówno w języku angielskim, jak i po polsku, w 
tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego. Usłyszymy „Come Fly With Me”, 
„I've Got You Under My Skin” i „My Way”. Będą też niezapomniane 
piosenki naszego rodzimego mistrza. 
Jakub Gąsowski - absolwent Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej 
w Warszawie. Aktor teatralny, telewizyjny i dubbingowy, a także 
dziennikarz. Był reporterem w programie „Dzień Dobry TVN”. Debiut 
teatralny zagrał jeszcze jako dziecko w Teatrze Syrena w spektaklu 
„Pekunia non olet”. Obecnie współpracuje z Teatrem Capitol i Teatrem 6 
Piętro w Warszawie, gdzie zaprezentował spektakl „Sinatra”, którego był 
współproducentem, współscenarzystą, współreżyserem i aktorem. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Historie pomorskie (Grupa Ludzi) 

Improwizowany spektakl komediowy, podczas którego można poznać 
historie najciekawszych miejsc powiatu gryfickiego! Historie będą 
przeplatane skeczami komediowymi, które rozbawią Cię do łez. To 
wszystko wydarzy się w Wiosce Artystycznej Janowo! 
Grupa Ludzi to krakowski kolektyw improwizatorów-komików, którym 
zamarzyły się eksperymenty z formatami scenicznymi. Każdy spektakl 
Grupy Ludzi jest improwizowany – nie ma żadnego scenariusza. Jedną z 
głównych ról odgrywa w nim widownia, która nadaje ton spektaklu i 
inspiruje jego treść. 
Skład: Joanna Foryś, Alicja Guzik, Michał „Majkel” Iwanicki, Marian 
„Janek” Janusz, Krzysztof Kasparek, Katarzyna Lisek, Amanda 
Łażewska, Mariusz Kulig (klawisze). 
Spektakl jest dedykowany dla widzów dorosłych. Czy możesz 
przyprowadzić widzów niedorosłych? Tak, ale to Ty będziesz musiał(a) 
odpowiadać na ich późniejsze pytania… Wyjdź do ludzi z Grupą Ludzi! 
 

Niedziela 21 sierpnia 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 
Godz. 17.00 - Wielka misja małych dzieci 
Każde dziecko marzy o wielkiej przygodzie, np.: o uratowaniu świata 
przed wielką asteroidą, zostaniu rycerzem walczącym z potworami albo 
o zostaniu najbardziej rozpoznawalnym projektantem ubrań dla kotów, 
którego stroje podbiją świat. W tej bajce to dzieci dają wyzwania 
aktorom, to one wymyślają niebezpieczne misje i przeszkody, to one 



wchodzą na scenę i grają z zawodowcami. „Wielka misja małych dzieci” 
pozwala spełnić marzenia najmłodszych. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 
Godz. 20.15 - Wieczór komedii 
Spektakl wymknął się aktorom spod kontroli! To publiczność zasiadająca 
na widowni decyduje o losach przedstawienia, wywracając plany aktorów 
do góry nogami! Improwizatorzy muszą błyskawicznie odnaleźć się w 
nowej rzeczywistości: znaleźć ciętą ripostę, stać się dowolną, wybraną 
przez widownię postacią, przedmiotem, a czasami po prostu zaśpiewać 
piosenkę na zadany temat… Jaki będzie wynik tych teatralnych 
potyczek? Wiemy jedno – zapowiada się prawdziwy komediowy 
rollercoaster. 
 

Poniedziałek 22 sierpnia 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Dawno, dawno temu 

Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w odległej krainie żyła 
przemiła dziewczynka… Nuda! Takie bajki już znamy! A gdyby tak dzieci 
same wymyśliły bohaterów, wybrały im stroje i jeszcze stworzyły własną 
historię? A co by było, gdyby zagrały jeszcze na scenie? Eee, to 
niemożliwe! A właśnie, że MOŻLIWE! Spełnij dzieci swych marzenie, 
zobacz je na naszej scenie! Niech to będzie: „Dawno, dawno temu” 
wymyślone przez Twoje dziecko. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Wieczór komedii 
Spektakl wymknął się aktorom spod kontroli! To publiczność zasiadająca 
na widowni decyduje o losach przedstawienia, wywracając plany aktorów 
do góry nogami! Improwizatorzy muszą błyskawicznie odnaleźć się w 
nowej rzeczywistości: znaleźć ciętą ripostę, stać się dowolną, wybraną 
przez widownię postacią, przedmiotem, a czasami po prostu zaśpiewać 
piosenkę na zadany temat… Jaki będzie wynik tych teatralnych 
potyczek? Wiemy jedno – zapowiada się prawdziwy komediowy 
rollercoaster. 
 

Wtorek 23 sierpnia 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 
Godz. 17.00 - Bajka na raz 



A dlaczego tylko na raz, a nie na dwa albo trzy razy? Wyjaśnienie jest 
bardzo proste: ta bajka jest niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju 
dzięki naszej publiczności. Już nigdy nie powtórzy się dokładnie ten sam 
skład na widowni, już nigdy nie przyjdą nam do głowy te same pomysły. 
To bajka i historia na raz, ponieważ kolejny będzie zupełnie inny. Ale 
równie wyjątkowy! 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Jak kochają się na świecie 

Ciekawe, jak skończą się nasze miłosne podróże po świecie. Indie, 
Francja, Niemcy, a może rodzimy Rewal? Wszędzie może być ciekawie i 
zaskakująco… A gdzie Wy chcielibyście się zakochać? Co chcielibyście 
przeżyć? 

 

Środa 24 sierpnia 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Pod rządami dzieci 
Improwizowany spektakl, w którym najmłodsi decydują o wszystkim, co 
zdarzy się na scenie: gdzie potoczy się akcja, w jakie postaci wcielą się 
aktorzy, jakie będą mieli kostiumy, wreszcie do jak bardzo 
zaczarowanego świata zabiorą siebie i innych. Dzieci stają się 
reżyserami, ale mogą też pojawić się na scenie w roli aktorów. To 
rodzinna zabawa w teatr na dwóch poziomach: dla rodzica i dla dziecka. 
To podróż w głąb wyobraźni, znakomita odskocznia od codzienności i 
gwarantowany relaks. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Komedia omyłek (Teatr Komedii Impro w Łodzi) 

Intryga, miłość, zawiść. Wszystko to i jeszcze więcej, jak u klasyka 
gatunku – Szekspira – w ciągu zaledwie jednej doby. Spektakl, jak 
najlepsze danie, doprawiony jest nieprzewidywalnym humorem 
sytuacyjnym*, szczyptą gier słownych, a pikanterii dodają 
niespodziewane zwroty akcji oraz abstrakcyjny humor rodem z Monty 
Pythona. 
* Kobiety prosimy o niemalowanie się przed spektaklem. Przedstawienie 
grozi koniecznością wykonywania makijażu oczu ponownie po jego 
zakończeniu, bowiem spektakl rozbawia do łez. 
Teatr Komedii Impro w Łodzi powstał na bazie zespołów Impro Atak oraz 
Impro Atak ITO (Internetowy Teatr Online), czyli grup improwizatorów, 
którzy na oczach publiczności tworzą przedstawienia używając do tego 
jedynie wyobraźni i sugestii padających z widowni. TKI regularnie 
występuje na scenie teatru repertuarowego, stworzył go i ukształtował 



Jacek Stefanik. Od 2018 roku zespół w każde wakacje, wraz z innymi 
improwizatorami, współtworzy Wioskę Artystyczną Janowo koło Rewala. 
Zespół nie przyjmuje od publiczności sugestii religijnych, politycznych 
oraz takich, które mogłyby w jakikolwiek sposób urazić widza. Aktorzy 
wybierają głównie pozytywne propozycje, stroniąc od wulgaryzmów. 
 

Czwartek 25 sierpnia 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - Podróż w nieznane 

Chyba wszyscy znamy „Małego Księcia”, który w trakcie swojej podróży 
mierzy się z prawdziwymi problemami dorosłego świata. Swoją dziecięcą 
mądrością i szczerością pomógł nam odkryć życiowe prawdy. Jego siłą 
„superbohatera” jest przyjaźń. W naszej improwizowanej bajce to dzieci 
decydują o tym, z jakimi problemami będzie musiał poradzić sobie 
główny bohater. Dlatego każda opowieść jest inna i uczy czegoś 
nowego. Łączy je jednak jedno – potęga przyjaźni. „Przyjaciele są jak 
ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak 
latać” – pisał w „Małym Księciu” Antoine de Saint-Exupéry… 

 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Disco polo, czyli historia pewnego zespołu 

Zwariowany muzyczny spektakl improwizowany, niezwykła komedia o 
zwykłych ludziach. O czym zaśpiewamy? Kto będzie głównym 
bohaterem? I gdzie potoczy się akcja? O tym zdecydują widzowie! Teatr 
Komedii Impro w Łodzi parafrazuje pewien znany filmowy cytat: „Ja nie 
mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic. To razem mamy w sam raz tyle, 
żeby założyć wielki zespół”. Będzie bardzo muzycznie i z dużym 
przymrużeniem oka. 
 

Piątek 26 sierpnia 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - W krzywym zwierciadle (Teatr Komedii Impro w Łodzi) 

Świat w krzywym zwierciadle jest zupełnie inny niż ten nasz codzienny. 
To, co jest cienkie, staje się opasłe. 
To, co jest proste, staje się baaaardzo pokręcone. 
To, co jest straszne, staje się niesamowicie zabawne. 
Nasi bohaterowie staną przed wielkim wyzwaniem – będą musieli 
uratować świat. Na ich drodze znajdą się niesamowite przeszkody i nic 
nie będzie takie, jakie wydawało się na początku. 



„W krzywym zwierciadle” to pierwsza w Polsce, w pełni improwizowana 
bajka, w której aktorzy wystąpią w wyjątkowych półmaskach. Będzie 
tajemniczo, zaskakująco, pouczająco i zabawnie. 
Nie może Was zabraknąć! 
Teatr Komedii Impro w Łodzi powstał na bazie zespołów Impro Atak oraz 
Impro Atak ITO (Internetowy Teatr Online), czyli grup improwizatorów, 
którzy na oczach publiczności tworzą przedstawienia używając do tego 
jedynie wyobraźni i sugestii padających z widowni. TKI regularnie 
występuje na scenie teatru repertuarowego, stworzył go i ukształtował 
Jacek Stefanik. Od 2018 roku zespół w każde wakacje, wraz z innymi 
improwizatorami, współtworzy Wioskę Artystyczną Janowo koło Rewala. 
Zespół nie przyjmuje od publiczności sugestii religijnych, politycznych 
oraz takich, które mogłyby w jakikolwiek sposób urazić widza. Aktorzy 
wybierają głównie pozytywne propozycje, stroniąc od wulgaryzmów. 
 

Teatr Małomiasteczkowy (ul. Osiedlowa 18, Karnice) 

Godz. 18.45 - Dorota Chaniecka: Lato z bossanovą 

Recital aż skrzy się od wielkich nazwisk, takich jak np.: Agnieszka 
Osiecka, Wojciech Młynarski i Jeremi Przybora. Jednak wisienką na 
torcie tego programu są dwa utwory brazylijskiego kompozytora Antônia 
Carlona Jobima: „The Girl from Ipanema” i „Una nota” znana nam bliżej 
jako „Samba na jedną nutę”. Brazylijskie rytmy tym samym pojawiają się 
w aranżacji pozostałych utworów. Na zakończenie lata gorące rytmy 
przydadzą się na wypadek słoty. 
Dorota Chaniecka to absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej we Wrocławiu, obecnie jest aktorką Teatru Śląskiego w 
Katowicach. Zagrała tam m.in. rolę Gretchen w „Mein Kanpf” G. 
Taboriego, Szwaczkę w „Szwaczkach P. Sali, Pannę Łodą w Weselu St. 
Wyspiańskiego, Urszulę/Dorianę/Celin w „Świat jest skandalem” T. 
Mana, Albertynkę w „5 razy Albertyna” M. Tremblaya. Otrzymała też 
wyróżnienie za rolę Dziewczynki w spektaklu „Ślimaczek i Zmorka” w 
Teatrze Animacji w Poznaniu na I Ogólnopolskim Festiwalu Polskich 
Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży „Konteksty” w Poznaniu. 
Została uznana za najlepszą aktorkę Teatru Animacji w sezonie 
2004/2005, zagrała m.in. w filmie „Drzazgi” Macieja Pieprzycy. 
Artystce będzie towarzyszył Marcin Szermański - gitarzysta, pedagog, 
absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. Aliny 
Gruszki. Laureat ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursów 
gitarowych. Współpracował także w NOSPR oraz Filharmonią w 
Katowicach, wykorzystując umiejętności gry na gitarze i mandolinie. Z 
jednakowym powodzeniem gra muzykę klasyczną jak i rozrywkową, 
obecnie jest pedagogiem w ZPSM w Bielsku-Białej oraz PSM I i II 
stopnia w Katowicach. 



 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Kryminał improwizowany (Teatr Komedii Impro w 
Łodzi) 
Wyobraźmy sobie zwyczajne, spokojne, małe miasteczko albo zakład 
pracy lub firmę. Miejsce, w którym wszyscy się znają i lubią… Czy jednak 
rzeczywiście tak jest? A może są tam ukryte waśnie, animozje, ciche 
romanse? Pewnego dnia w tajemniczych okolicznościach ginie jeden z 
naszych bohaterów. O dokonanie zbrodni podejrzewany może być 
właściwie każdy. Poznajemy mroczne tajemnice tego na pozór 
sielankowego miejsca, zgłębiamy najciemniejsze zakamarki ludzkiego 
umysłu. Sprawdzimy, jak zaskakujące mogą być motywy popełnionej 
zbrodni. Stworzycie tę historię razem z nami, bo to Wy zdecydujecie o 
tym, kto zginie i w jak przeokrutny sposób zostanie zamordowany. 
Teatr Komedii Impro w Łodzi powstał na bazie zespołów Impro Atak oraz 
Impro Atak ITO (Internetowy Teatr Online), czyli grup improwizatorów, 
którzy na oczach publiczności tworzą przedstawienia używając do tego 
jedynie wyobraźni i sugestii padających z widowni. TKI regularnie 
występuje na scenie teatru repertuarowego, stworzył go i ukształtował 
Jacek Stefanik. Od 2018 roku zespół w każde wakacje, wraz z innymi 
improwizatorami, współtworzy Wioskę Artystyczną Janowo koło Rewala. 
Zespół nie przyjmuje od publiczności sugestii religijnych, politycznych 
oraz takich, które mogłyby w jakikolwiek sposób urazić widza. Aktorzy 
wybierają głównie pozytywne propozycje, stroniąc od wulgaryzmów. 
 

Sobota 27 sierpnia 

 

Teatr dla dzieci (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 17.00 - W krzywym zwierciadle (Teatr Komedii Impro w Łodzi) 
Świat w krzywym zwierciadle jest zupełnie inny niż ten nasz codzienny. 
To, co jest cienkie, staje się opasłe. 
To, co jest proste, staje się baaaardzo pokręcone. 
To, co jest straszne, staje się niesamowicie zabawne. 
Nasi bohaterowie staną przed wielkim wyzwaniem – będą musieli 
uratować świat. Na ich drodze znajdą się niesamowite przeszkody i nic 
nie będzie takie, jakie wydawało się na początku. 
„W krzywym zwierciadle” to pierwsza w Polsce, w pełni improwizowana 
bajka, w której aktorzy wystąpią w wyjątkowych półmaskach. Będzie 
tajemniczo, zaskakująco, pouczająco i zabawnie. 
Nie może Was zabraknąć! 
Teatr Komedii Impro w Łodzi powstał na bazie zespołów Impro Atak oraz 
Impro Atak ITO (Internetowy Teatr Online), czyli grup improwizatorów, 
którzy na oczach publiczności tworzą przedstawienia używając do tego 



jedynie wyobraźni i sugestii padających z widowni. TKI regularnie 
występuje na scenie teatru repertuarowego, stworzył go i ukształtował 
Jacek Stefanik. Od 2018 roku zespół w każde wakacje, wraz z innymi 
improwizatorami, współtworzy Wioskę Artystyczną Janowo koło Rewala. 
Zespół nie przyjmuje od publiczności sugestii religijnych, politycznych 
oraz takich, które mogłyby w jakikolwiek sposób urazić widza. Aktorzy 
wybierają głównie pozytywne propozycje, stroniąc od wulgaryzmów. 
 

Teatr Małomiasteczkowy (ul. Osiedlowa 18, Karnice) 

Godz. 18.45 - Dorota Chaniecka: Lato z bossanovą 

Recital aż skrzy się od wielkich nazwisk, takich jak np.: Agnieszka 
Osiecka, Wojciech Młynarski i Jeremi Przybora. Jednak wisienką na 
torcie tego programu są dwa utwory brazylijskiego kompozytora Antônia 
Carlona Jobima: „The Girl from Ipanema” i „Una nota” znana nam bliżej 
jako „Samba na jedną nutę”. Brazylijskie rytmy tym samym pojawiają się 
w aranżacji pozostałych utworów. Na zakończenie lata gorące rytmy 
przydadzą się na wypadek słoty. 
Dorota Chaniecka to absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej we Wrocławiu, obecnie jest aktorką Teatru Śląskiego w 
Katowicach. Zagrała tam m.in. rolę Gretchen w „Mein Kanpf” G. 
Taboriego, Szwaczkę w „Szwaczkach P. Sali, Pannę Łodą w Weselu St. 
Wyspiańskiego, Urszulę/Dorianę/Celin w „Świat jest skandalem” T. 
Mana, Albertynkę w „5 razy Albertyna” M. Tremblaya. Otrzymała też 
wyróżnienie za rolę Dziewczynki w spektaklu „Ślimaczek i Zmorka” w 
Teatrze Animacji w Poznaniu na I Ogólnopolskim Festiwalu Polskich 
Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży „Konteksty” w Poznaniu. 
Została uznana za najlepszą aktorkę Teatru Animacji w sezonie 
2004/2005, zagrała m.in. w filmie „Drzazgi” Macieja Pieprzycy. 
Artystce będzie towarzyszył Marcin Szermański - gitarzysta, pedagog, 
absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. Aliny 
Gruszki. Laureat ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursów 
gitarowych. Współpracował także w NOSPR oraz Filharmonią w 
Katowicach, wykorzystując umiejętności gry na gitarze i mandolinie. Z 
jednakowym powodzeniem gra muzykę klasyczną jak i rozrywkową, 
obecnie jest pedagogiem w ZPSM w Bielsku-Białej oraz PSM I i II 
stopnia w Katowicach. 
 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Zbrodnia na zamówienie, czyli gangsterskie 
porachunki (Teatr Komedii Impro w Łodzi) 

Najbardziej zabójczy spektakl z repertuaru Teatru Komedii Impro w 
Łodzi, jaki zagrany zostanie na janowskiej scenie. Trup ściele się gęsto, 
krew tryska strumieniami, a słynny reżyser Quentin Tarantino… mógłby 



się wiele nauczyć. W spektaklu, którego scenariusz tworzą widzowie, 
znajdzie się też zazdrość i miłość. I nie zabraknie obowiązkowej 
bezlitosnej mafijnej zemsty. A czy Ty masz może powody, żeby złożyć u 
nas zamówienie? I skoro zapowiada się zbrodnia, to czy będzie też 
kara? 

Teatr Komedii Impro w Łodzi powstał na bazie zespołów Impro Atak oraz 
Impro Atak ITO (Internetowy Teatr Online), czyli grup improwizatorów, 
którzy na oczach publiczności tworzą przedstawienia używając do tego 
jedynie wyobraźni i sugestii padających z widowni. TKI regularnie 
występuje na scenie teatru repertuarowego, stworzył go i ukształtował 
Jacek Stefanik. Od 2018 roku zespół w każde wakacje, wraz z innymi 
improwizatorami, współtworzy Wioskę Artystyczną Janowo koło Rewala. 
Zespół nie przyjmuje od publiczności sugestii religijnych, politycznych 
oraz takich, które mogłyby w jakikolwiek sposób urazić widza. Aktorzy 
wybierają głównie pozytywne propozycje, stroniąc od wulgaryzmów. 
 

Niedziela 28 sierpnia 

 

Teatr Komedii Impro (Janowo 2, Janowo) 

Godz. 20.15 - Spektakl zamknięcia 

Wakacyjny sezon Wioski Artystycznej Janowo 2022 dobiegł końca. 
Przed nami ostatni spektakl podsumowujący letnie szaleństwo. Jak 
zawsze możemy spodziewać się… niespodziewanego! Kolejna taka 
okazja w Janowie dopiero, a może już, w wakacje 2023! Do 
zobaczenia… 
 


