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Zapraszamy do zapoznania się z ofertą spektaklu pt.  

„Świat nieprzerwany” 
 

WYSTĘPUJĄ: 

Wojciech Wysocki (aktor) – recytacje 

Piotr Kajetan Matczuk – instrumenty klawiszowe, śpiew 

Piotr Augustynowicz – gitary 

Dawid Lipka – trąbka 

Tomasz Imienowski – bas 

Tomasz Paszko - perkusja 

 „ŚWIAT NIEPRZERWANY” to muzyczna, 

rockowa historia świata XX i XXI wieku, 

przeplatana recytacjami w mistrzowskim 

wykonaniu znanego aktora teatralnego i 

filmowego, Wojciecha Wysockiego.  Spektakl 

przedstawia historię od wybuchu II wojny 

światowej, przez czasy Żelaznej kurtyny, 

Okrągłego Stołu aż po ataki terrorystyczne na 

World Trade Center i wybuch wojny na Ukrainie. 

Szczególne miejsce w tej historii świata odgrywa 

„kraj nad Wisłą”, ze wszystkimi dramatami, które w 

ciągu XX wieku nań przypadły. 

Widowisko składa się z wierszy 
Stanisława Barańczaka, Czesława Miłosza i 
Zbigniewa Herberta prezentowanych w 
mistrzowski sposób przez Wojciecha 
Wysockiego – znanego z bardzo 
charyzmatycznego podejścia do sztuki 
recytacji poezji współczesnej.  

 

Wiersze przeplatane są energetycznymi piosenkami napisanymi specjalnie do 
tego spektaklu przez zespół PIRAMIDY. 
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Dorobek zespołu PIRAMIDY stanowią koncerty w wielu miejscach w Polsce i na świecie, m. in. 
wielokrotnie w Berlinie, w Monachium, w Kolonii, w siedzibie Dowództwa NATO w Brunssum 
(Holandia), w Hadze, w Vianden w Luksemburgu czy we Frankfurcie. Zespół PIRAMIDY występował 
na jednej scenie z takimi gwiazdami jak KULT i Kazik Staszewski, Breakout, SBB – z Józefem 
Skrzekiem czy też zagrał w pożegnalnej trasie w Berlinie wspólnie z Budką Suflera. PIRAMIDY 
akompaniują także w różnych projektach teatralnych z czołówką polskich aktorów, m.in. stanowią 
zespół Krzysztofa Tyńca (Teatr Ateneum w Warszawie).  

 
W ciągu ostatniego roku koncerty zespołu transmitowane były na żywo w całości lub we fragmentach w 

Polskim Radiu Gdańsk, Radiu Olsztyn, Radiu Bemowo, Radiu Dla Ciebie, Radiowej Trójce, TVP Polonia, 
TVP Info, TVP2, TVP1, TVP Regionalnej, TVP Warszawa 

 

 

 

 

 

JUŻ WKRÓTCE PREMIERA NAJNOWSZEJ 
PŁYTY ZESPOŁU PIRAMIDY PT. „ROK 

WOJNY” Z PIOSENKAMI ZE SPEKTAKLU 
„ŚWIAT NIEPRZERWANY” 

 

 

 

 

 

 

Spektakl słowno - muzyczny pt. „ŚWIAT NIEPRZERWANY” ociera się o problematykę dotykającą ludzkość od 
wieków, zwłaszcza w historii najnowszej - poprzez cały wiek XX aż po czasy współczesne - nie tylko jeśli chodzi o 
warstwę dosłowną - czyli o wojny i konflikty zbrojne - ale też o warstwę społeczną. Ludzie przecież zawsze o coś 
walczyli - nawet jeśli to była walka wewnętrzna. Aspekt psychologiczny odgrywa w tym przedsięwzięciu ogromną 
rolę. 

 

PRZYKŁADOWE NAGRANIA:  

https://www.youtube.com/watch?v=6P17lTuvMuM  - Wszystko miało być inaczej 

https://www.youtube.com/watch?v=jTjJVq_-h1o  - Za żelazną kurtyną 

https://www.youtube.com/watch?v=SRp4e-YcKes   - Ballada o Janku Wiśniewskim 

 

Na koncerty i spektakle w kameralnych salach – do 100 osób mamy możliwość wypożyczenia nagłośnienia. 

Prosimy o kontakt tel. 721 630 571 / Ania Matczuk / lub e-mail: am.matczuk@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6P17lTuvMuM
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https://www.youtube.com/watch?v=SRp4e-YcKes
mailto:am.matczuk@gmail.com


Anna Matczuk – management tel. 721 630 571 / e-mail: am.matczuk@gmail.com /  

„ŚWIAT NIEPRZERWANY” 

 

WOJCIECH WYSOCKI 

– aktor (recytacje) 

 
 

 

Cena koncertu podlega negocjacjom!  Wystawiamy faktury VAT! 

Nasza strona na facebooku: 

www.facebook.com/piramidyofficial 

 
 

W sprawie organizacji spektaklu: 

Ania Matczuk tel. 721 630 571 

lub e-mail: am.matczuk@gmail.com 

www.rozmowazpiramidami.pl  

http://www.facebook.com/piramidyofficial
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