
 

 

 

 
FERIE Z TEATREM POLSKIM 

WE WROCŁAWIU  

 

 Jak spędzić twórczo i kreatywnie czas z dziećmi we Wrocławiu? Propozycji jest 

wiele, jednak nasza jest wyjątkowa. Tylko w Teatrze Polskim we Wrocławiu można 

spotkać śpiewającą żyrafę, słonia muzyka i niesfornego lwa. Oprócz świetnej zabawy 

podczas spektaklu Cyrk bez przemocy pragniemy najmłodszym widzom przybliżyć 

magię sztuki lalkarskiej, pokazać tajemnicze zakamarki zaplecza teatralnego i 

zachęcić do zaprzyjaźnienia się z sympatycznymi klaunami animującymi lalki w 

proporcjach 1:1. Specjalnie na potrzeby dzieci pozostających we Wrocławiu lub tych 

przyjezdnych, zwiedzających Wrocław, przygotowaliśmy w ofercie przedstawienia 

poranne grane w dniach 8.02.2019 oraz 9.02.2019. Zachęcamy do zapoznania się z 

treścią spektaklu i ofertą edukacyjną teatru. 

 

 



 
 

 
 

 

CYRK BEZ PRZEMOCY  

Reż. Wiktor Wiktorczyk  

UTALENTOWANY SŁOŃ, ZAKOCHANA ŻYRAFA I GROŹNY LEW, 
CZYLI LEKCJA EMPATII, SZACUNKU I ZROZUMIENIA 

Realizatorzy przedstawienia za pomocą olbrzymich lalek teatralnych 

(skala 1:1) w sposób odpowiedni dla wieku dziecięcego stawiają pytania 

odnośnie do szacunku dla istot żywych. Sygnalizują młodemu odbiorcy, że 

zwierzęta tak samo jak ludzie mają uczucia i nie należy ich krzywdzić. 

Momentami śmieszna i nostalgiczna historia zwierząt pracujących w cyrku 

uczy i bawi, dostarcza niesamowitych wrażeń estetycznych i teatralnych. Jest 

to idealny tytuł dla przedszkolaków zaczynających swoją przygodę teatralną 

oraz dla uczniów szkół podstawowych, którzy znając tradycyjny teatr 

lalkowy, chcieliby poszerzyć swoje doświadczenia i zobaczyć prawdziwe 

nadmarionety. Głównymi lalkowymi bohaterami naszego cyrkowego 

widowiska są przystojna Żyrafa, zakochana w treserze, śpiewaczka i tancerka, 

potężny Lew, który ryczeć potrafi i chce pożreć tresera, oraz Słoń, wirtuoz gry 

na trombonie, który umie stać na trąbie i potrafi latać!!! Żyrafa zaśpiewa o 

miłości do natury, Lew nauczy nas odwagi, a Słoń pokaże, że wszystko w 

życiu jest możliwe... W rolach ludzkich zobaczymy treserów, siłaczy, 

żonglerów, clownów.  

 

 



 
 

 
 

WSPÓŁPRACA SIŁĄ PRZEKAZU 😊 

ZOO WROCŁAW I TEATR POLSKI WE WROCŁAWIU ZAPRASZAJĄ 

NA 

WSPÓLNE WARSZTATY 
 

 

 W związku z ideą szerzenia edukacji ekologicznej pracownicy Wrocławskiego 

Ogrodu Zoologicznego zgodzili się wesprzeć przedstawienie. Po każdym ze spektakli 

dzieci będą miały możliwość spotkania się z opiekunami wrocławskich zwierzaków. 

Jedną z misji i celów wrocławskiego ZOO jest bycie ambasadorem zwierząt wśród 

ludzi. Wraz z pracownikami ZOO wierzymy, że budowanie świadomości 

społeczeństwa może zaowocować zwiększeniem empatii w stosunku do naszych 

mniejszych przyjaciół. 

 

MIEJSCE: SCENA IM. J. GRZEGORZEWSKIEGO. 

KIEDY: 8.02.2019, 9.02.2019 

DLA KOGO: DLA KAŻDEJ OSOBY POSIADAJĄCEJ BILET NA SPEKTAKL 

CYRK BEZ PRZEMOCY 

CENY BILETÓW NA SPEKTAKL: OD 10 ZŁ DO 35 ZŁ (W ZALEŻNOŚCI OD 

SEKTORU) 

TERMINY:  

1) CYRK BEZ PRZEMOCY, 8.02.2019, GODZ. 11:00, SCENA IM. J. 

GRZEGORZEWSKIEGO. 

2) CYRK BEZ PRZEMOCY, 9.02.2019, GODZ. 13:00, SCENA IM. J. 

GRZEGORZEWSKIEGO. 

 

 

 



 
 

 
 

TAJEMNICA OŻYWIANIA PRZEDMIOTU  

CZYLI ZOBACZ SAM, JAK TO DZIAŁA 

 

Na sam koniec teatralnych przygód dla wybranych grup istnieje możliwość 

spotkania z realizatorami przedstawienia. Podczas warsztatów reżyser spektaklu 

pokaże, na czym polega animacją nadmarionety teatralnej, dzieci będą miały 

możliwość spotkania oko w oko z bohaterami spektaklu, zaanimowania lalki i 

poznania całego mechanizmu ich budowy.  

 

MIEJSCE: DUŻA SCENA TEATRU POLSKIEGO WE WROCŁAWIU 

UL. G. ZAPOLSKIEJ 3 

KIEDY: 8.02.2019, 9.02.2019 

DLA KOGO: DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH UCZESTNICZĄCYCH W 

PRZEDSTAWIENIU 

UWAGA: MAKSYMLANA LICZBA DZIECI – 20 OSÓB. OBOWIĄZUJE 

WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA MIEJSC. 

 



 
 

 
 

EDUKACJA W TEATRZE – TEATR OD KULIS 

 W ramach działań edukacyjnych mają Państwo możliwość wraz z 

podopiecznymi zwiedzić teatr od kulis, poznać tajniki pracy nie tylko 

aktorów, ale także innych pracowników. Pokazać dzieciom kulisy działań 

artystycznych i uświadomić, jak ważna jest praca zespołowa, nie tylko na 

scenie teatralnej, ale w każdej innym działaniu zawodowo-społecznym. Po 

wycieczce w obiekcie mieszczącym się przy ul. G. Zapolskiej 3 zapraszamy 

do wspólnej zabawy teatralnej, która może być świetnym sposobem na 

integrację grupy dzieci. 

Po spektaklu Cyrk bez przemocy w dniu 8.02.2019 istnieje możliwość 

zarezerwowania warsztatów dla dzieci wraz ze zwiedzaniem zaplecza teatru. 

MIEJSCE: DUŻA SCENA TEATRU POLSKIEGO WE WROCŁAWIU 

UL. G. ZAPOLSKIEJ 3 

KIEDY: 8.02.2019 – PO SPEKTAKLU 

CZAS TRWANIA: 1,5 H (WARSZTATY TEATRALNE) + 1 H ZWIEDZANIE 

TEATRU 

KOSZT: 10 ZŁ od osoby za warsztaty i 10 ZŁ od osoby za zwiedzanie (W 

PRZYPADKU GRUP ZORGANIZOWANYCH MOŻLIWOŚĆ OPŁATY 

ZRYCZAŁTOWANEJ ZA CAŁĄ GRUPĘ) 

 

Dodatkowo istnieje możliwość zorganizowania zwiedzania zaplecza teatru w 

każdy roboczy dzień w godzinach od 10:00 do 14:00 po wcześniejszej 

rezerwacji terminu. 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

        

 
Szczegółowe informację uzyskają Państwo, dzwoniąc pod numer 71 316 07 18 lub 

kontaktując się drogą mailową: juliusz.lichwa@teatrpolski.wroc.pl. Nasz specjalista 

od działań edukacyjnych jest dostępny dla Państwa od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8:00–16:00. Zapraszamy do kontaktu. 

 

 



 
 

 
 

Dziękujemy za uwagę i poświęcony czas. Zapraszamy do 

zapoznania się z całą ofertą repertuarową Teatru Polskiego we 

Wrocławiu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie 

www.teatrpolski.wroc.pl.  

W celu rezerwacji prosimy o kontakt z działem marketingu. Jesteśmy 

do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–17:00. 

Dodatkowo informujemy, że współpracujemy w ramach projektu 

SZKOŁA W MIESCIE. Poniżej znajdą Państwo numery telefonu oraz 

adresy mailowe pracowników. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.  

kierownik działu: Anna Kryzar 

anna.kryzar@teatrpolski.wroc.pl 

(+48) 71 316 07 76 

(+48) 502 350 001 

zastępca kierownika: Aleksandra Książek 

aleksandra.ksiazek@teatrpolski.wroc.pl 

(+48) 71 316 07 75 

specjalista ds. marketingu: Ewa Urban 

ewa.urban@teatrpolski.wroc.pl 

specjalista ds. promocji i organizacji widowni: 

Bartosz Przybylak 

bartosz.przybylak@teatrpolski.wroc.pl 


