
teatr Data i godzina spektakl opis 
Groteska 20.01.18 godz. 19:00 Dzienniki 

Gwiazdowe 
W „Dziennikach gwiazdowych” Lem wnikliwie 

analizuje ludzką naturę, konsekwencje rozwoju 

techniki i nauki, a także materialny i duchowy 

dorobek ludzkości. Wnioski wynikające z jego 

bezkompromisowych rozważań nie napawają 

optymizmem. Diagnozę łagodzi sposób, w jaki 

Autor rozprawia się z niedoskonałościami kosmosu 

i człowieka. Wszechobecna ironia i dystans 

sprawiają, że śledząc przygody Ijona Tichego, 

uśmiechamy się raczej, niż popadamy w 

czarnowidztwo.  

Groteska 20.01.18 godz. 19:00 Dzienniki 
Gwiazdowe 

Groteska 21.01.18 godz. 19:00 Dzienniki 
Gwiazdowe 

    
KTO 19.01.18 godz. 19:00 Święci tego 

tygodnia. 
Komedia 
obyczajowa  

Komedia Święci tego tygodnia to historia 

człowieka, który „zatrzasnął” się w swoim życiu i 

usilnie próbuje znaleźć na tę przypadłość receptę. 

To humorystyczna próba opowiedzenia życia. 
KTO 26.01.18 godz. 19:00 Teatr telewizji. 

Komedia 
sensacyjna 

W spektaklu tym mamy z jednej strony sensacyjną i 

zagadkową fabułę, z drugiej potężną dawkę 

humoru, który skutecznie rozbraja narastającą 

atmosferę grozy, z trzeciej zaskakujące 

zakończenie.. 

 
KTO 10.02.18 godz. 19:00 Kredyt zaufania W Kredycie zaufanie Iza Kała wciela się w 

profesjonalną trenerkę i prowadzi godzinny kurs 

rozwoju osobistego, który uruchamia przede 

wszystkim, skrywane pod powierzchnią powagi, 

ogromne źródła śmiechu. 

Kobiecość, miłość, zazdrość, relacje rodzinne to 

tylko niektóre z tematów poruszanych w spektaklu. 

Można potraktować godzinę w teatrze jak 

namiastkę prawdziwego coachingu – z tą różnicą, 

że coaching Izy jest z przymrużeniem oka – na 

wesoło i z dystansem. 
KTO 15.02.18 godz. 19:00 Stroiciel grzebieni (…)Umrzeć jest łatwo, ale zapewnienie sobie 

komfortu „po drugiej stronie” może być nie lada 

wyzwaniem. Zwłaszcza, gdy zamiast w rodzinnym 

Krakowie, zostało się pomyłkowo pochowanym na 

podhalańskim cmentarzu. (…) 

Próby wybrnięcia z kłopotu rodzą całą serię 

komicznych sytuacji powodujących, że można się 

przewrócić w grobie – oczywiście ze śmiechu. 
    
Słowackiego 28.01.18 godz. 17:00 Plastiki Autor opisuje w niej współczesną rodzinę 

z niemieckiej klasy średniej: Michael jest 

zagubionym życiowo lekarzem internistą, jego żona 

Ulrike jest niespełnioną artystką i osobistą 

asystentką ekscentrycznego, bardzo modnego 

i pogrążonego akurat w depresji artysty – Serge’a 

Haulupy, a ich syn Vincent – przechodzącym okres 

dojrzewania nastolatkiem, który ogląda i poznaje 
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współczesny świat poprzez obiektyw kamery. 

Przytłoczona nawałem pracy i nieradząca sobie 

z codziennymi obowiązkami rodzina zatrudnia 

pomoc domową – prostą, szczerą i twardo 

stąpającą po ziemi Jessikę Schmitt. Jej pojawienie 

się sprawia, że zastane relacje, układy i sojusze 

zaczynają się chwiać, a może nawet całkowicie 

zawalać. Jest ona zapalnikiem uśpionych 

konfliktów, obcym ciałem, które wymusza ruch 

i zmianę perspektywy, a jednocześnie wybawicielką 

z sytuacji pozornie bez wyjścia. 
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