
TEATR POLSKI              
W BYDGOSZCZY 
OFERTA SPEKTAKLI 
 

Szanowni Państwo, 

w związku z zamknięciem instytucji kultury nie 

będziemy mogli zaprosić Państwa na spektakle do 

naszej siedziby. 

Poniżej przedstawiamy wydarzenia online, które 

przygotowaliśmy do Państwa, aby móc gościć z 

naszymi spektaklami w Waszych domach.  W tym celu 

uruchomiliśmy dla Państwa platformę VOD pod 

adresem:www.vod.teatrpolski.pl,  

gdzie będziemy prezentować nasze działania online. 

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej 

 www.teatrpolski.pl  

oraz profili TPB w mediach społecznościowych 

(Facebook, Instagram, Twitter), gdzie na bieżąco 

będziemy publikować informacje o zbliżających się 

streamingach i pokazach online. 

Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas oferta 

online pozwoli Państwu poczuć się chociaż przez 

chwilę jak w Teatrze. 

Z niecierpliwością czekamy na chwilę, gdy znów 

WSZYSCY RAZEM  będziemy mogli spotkać się z 

Państwem na widowni Teatru Polskiego w 

Bydgoszczy. 
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TEATR POLSKI 
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agnieszka.sondej@teatrpolski.pl 

 

tel. 52 339 78 43 

 

 

http://www.vod.teatrpolski.pl/
http://www.teatrpolski.pl/


REPERTUAR 

 
W celu wykupienia dostępu do pokazów online 

niezbędne jest posiadanie konta na platformie VOD 

Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Założenie konta jest 

bezpłatne. Wystarczy zarejestrować się na stronie 

www.vod.teatrpolski.pl 

 

Aby skorzystać z rabatu wystarczy wpisać 

odpowiedni kod rabatowy w zakładce TWOJE 

KONTO. Kody rabatowe znajdują się pod opisem 

spektaklu. 
 

  

05.02 pt 19.00 
Mur 

online 

10 zł  
z kodem rabatowym 

06.02 sb 19.00 
Mur 

online  

         10 zł  
     z kodem rabatowym 

12.02 pt 19.00 
Balladyna. Wojna wewnętrzna 

online 

10 zł  
     z kodem rabatowym 

13.02 sb 19.00 
Balladyna. Wojna wewnętrzna 

online 

10 zł  
     z kodem rabatowym 

27.02 sb 19.00 

Rękopis znaleziony w 

Saragossie 

słuchowisko online 

1 zł 

  

http://www.vod.teatrpolski.pl/


                                                                                                       

MUR 

reż. Justyna Sobczyk 
 
 
WYSTĘPUJĄ: Michalina Rodak, Małgorzata Trofimiuk, 
Małgorzata Witkowska,  
Mirosław Guzowski, Damian Kwiatkowski, Michał Surówka 

 
 
Spektakl „Mur” to nie kartka z kalendarza, lekcja 
historii, czy nawet nie kolejna okoliczność 
obchodów rocznicy obalenia muru berlińskiego. 
 
To opowieść tocząca się na tle betonowej 
konstrukcji, która pewnego dnia rozdzieliła część 
świata na pół. Jak wygląda życie wokół muru? Jaką 
energię mur wyzwala w ludziach? Jak wpływa na los 
pojedynczych osób i jakie uruchamia w nich 
odruchy?  Czy ślady rozłamu zniknęły, a bliznę po 
murze można uznać za dowód zamkniętej 
przeszłości?  W końcu – co prowokuje ludzi, którzy 
ryzykują swoim życiem, by przedostać się na druga 
stronę?  
Mur przejmie rolę performera  wpływającego na los jednostki, by na końcu stać się milczącym 
tłem dla życia realnych osób. 

                                                                                                                                              

                                                                                                     
Sztuka powstała na podstawie książki „Mur. 12 kawałków o Berlinie” pod redakcją Agnieszki Wójcińskiej. 

 
 
Kod rabatowy na termin 5.02.2021: mur50% 
                            na termin 6.02.2021: mur_50%  



Teatr Polski w Bydgoszczy 
tel. 52 339 78 18 

www.teatrpolski.pl 
 
 

Juliusz Słowacki  

Balladyna.  
Wojna wewnętrzna 
reż. Justyna Łagowska  

 
występują: Dagmara Mrowiec - Matuszak, Martyna 
Błajda/Maria Noela Puto, Małgorzata Trofimiuk, Andrzej 
Jakubczyk, Paweł Paczesny, Jakub Ulewicz, Marcin 
Zawodziński 

 
 
Tu nie będzie mowy tylko o malinach. Nie o trzech 
zbrodniach dokonanych przez kobietę. Ani 
o nieusuwalnej plamie krwi na czole tej samej 
kobiety. Nic, co wydaje się dobrze znane w tej 
balladzie, nie zajmie uwagi na dłużej. Już dość 
zazdrosnej siostry, wyrodnej córki, w końcu 
zbrodniarki. Dość żądnej władzy, chodzącej po 
trupach, mającej Boga za niebyt. 
 
Justyna Łagowska podejmuje się realizacji, mającego 
niemal dwieście lat, dramatu Juliusza Słowackiego w 
zupełnie nowej formie. Muzyczna konwencja 
spektaklu nadaje klasycznemu tekstowi niezwykłą 
dynamikę, a nielinearna narracja pozwala na 
dogłębną reinterpretację zdarzeń znad Gopła. 
 
spektakl od 11. roku życia 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kod rabatowy na termin 12.02.2021: balladyna50% 
                           na termin 13.02.2021: balladyna_50%    



Teatr Polski w Bydgoszczy 
tel. 52 339 78 18 

www.teatrpolski.pl 
 
 

 
Premiera słuchowiska 

Rękopis znaleziony w Saragossie 
reż. Paweł Sztarbowski 

 
występują: Sara Celler-Jezierska, Dagmara Mrowiec-Matuszak,  

Emilia Piech, Michalina Rodak, Małgorzata Trofimiuk,  

Małgorzata Witkowska, Paweł L. Gilewski,  

Mirosław Guzowski, Marian Jaskulski, Damian Kwiatkowski, 

 Karol Franek Nowiński, Jerzy Pożarowski, Michał Surówka,  

Jakub Ulewicz, Marcin Zawodziński  

 

Trudno znaleźć powieść równie fascynującą jak „Rękopis 

znaleziony w Saragossie” – trudno przeniknąć jej 

wszystkie tajemnice. Bo tylko do tej tajemniczości nie 

można mieć tu wątpliwości. Napisana przez Polaka, ale 

po francusku – nigdy za życia autora w pełni nie 

opublikowana – stała się punktem wyjścia do 

nieustających poszukiwań tej jedynej, oryginalnej wersji, 

gdyż jej najbardziej kanoniczne wydanie okazało się w 

ogromnym stopniu kreacją pierwszego edytora. 

Czytelnik wraz z Alfonsem van Worden – próbującym 

dotrzeć przez góry Sierra Morena do Madrytu – 

wchodząc w zawiły gąszcz opowieści, gubi się niechybnie 

i zatapia niczym w labiryncie, który miesza miejsca i 

czasy. To zagubienie właśnie to jedna z największych przyjemności jakie niesie jej lektura. Spod 

powierzchni atrakcyjnych gatunków jak powieść łotrzykowska, powieść grozy czy romans, wyziera - 

doświadczany przez Potockiego - kryzys oświeceniowego racjonalizmu. Umysł zapada się w sobie i 

nie jest w stanie ogarnąć otaczającej go rzeczywistości pełnej duchów, zjaw i wydarzeń 

nadprzyrodzonych. Ludzkie życie – tak, jak je widzi Potocki – staje się wartkim potokiem przypadków, 

a jeżeli ktoś doszukiwałby się w nim uniwersalnej prawdy czy wiedzy – to nie ma szans na 

powodzenie. Każda prawda lub ideologia zostaje tu podważona i pokazana z różnych perspektyw. 

 



Teatr Polski w Bydgoszczy 
tel. 52 339 78 18 

www.teatrpolski.pl 
 
 

 
 
 

                                                                      


