
 

 
Teatr Gdynia Główna i Szkoła Podstawowa nr 26 zapraszają na 

           OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRALNY  
POCIĄG DO MIASTA 

EDYCJA 6 
STACJA MIASTO 

 
 

7 oraz 8 SIERPNIA 2020 
W Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni 

 
Miasto w centrum teatralnej uwagi! 

 
 

Już po raz szósty Gdynia stanie się sceną, na której przedstawimy najciekawsze  
i najodważniejsze niezależne spektakle teatrów offowych i instytucjonalnych. 
Tym razem twórcy wezmą na cel - „miasto”. Miejskie poszukiwania teatralne 
zaprowadzą nas do gdyńskiego Pekinu, który nawiedzi pełny realizmu 
magicznego potop, spotkamy się w podróżującym w czasie i przestrzeni Pałacu 
Kultury i Nauki, czeka nas także nocna wizyta w miejskim basenie, 
odwiedzanym przez grupę wykluczonych z życia pływaków. Festiwalowe 
spektakle pokażą nam dziewczynę zamkniętą w wieżowcu, na którego 
zgliszczach w nocy wyrośnie las, zabiorą do najstarszej z puszcz- Puszczy 
Białowieskiej i wzruszą historią miasta, które przepłynęło ocean.  
 
Główny motyw Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Pociąg do Miasta – 
Stacja Miasto 2020” podkreślą także starannie wybrane festiwalowe miejsca, 
czyli mniej znane i intrygujące przestrzenie Gdyni, które zapewnią widzom 
bezpieczny kontakt ze sztuką, będą korespondowały z formą i treścią 
przedstawień oraz pozwolą na poszukiwanie dla nich nowych kontekstów. 
 
Program festiwalu zapewni intensywny kontakt z teatrem – przez 6 dni 
dwukrotnie pokażemy sześć starannie wybranych i najciekawszych niezależnych 



spektakli z całej Polski – w sumie 12 prezentacji autorskich, odważnych i 
aktualnych propozycji teatralnych, zaprezentujemy także popołudniowe 
spektakle dla najmłodszych. Nasz festiwal ma być bowiem rodzinnym 
wydarzeniem, które zachęci do wspólnego udziału w wydarzeniach 
kulturalnych, zaprezentuje teatralny język najmłodszym widzom i zachęci do 
burzliwych dyskusji. 
 
Szósta edycja festiwalu będzie także dostosowana do obowiązujących w 
sierpniu 2020 roku restrykcji sanitarnych – spektakle pokażemy niewielkim 
grupom widzów, zadbamy o zachowanie dystansu i dezynfekcję. 
 
Festiwalowe spektakle rozpoczynają się zawsze o godzinie 21, przedstawienia 
dla dzieci zaprezentujemy o godzinie 17. 
 
Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Zapraszamy do wspólnych miejskich 
poszukiwań! 
 
Bądźcie z nami! 
 
Na terenie szkoły podstawowej nr 26 w Gdyni zaprezentujemy następujące 
spektakle:  
 

PUSZCZAŃSKIE OPOWIEŚCI 
Na podstawie opowiadań Waldemara Sieradzkiego / SCENARIUSZ: Michał Jarmoszuk / 
REŻYSERIA: Zespół pod opieką Michała Jarmoszuka / OBSADA: Mateusz Smaczny, Michał 
Jarmoszuk, Cezary Jabłoński, Michał Karwowski, Urszula Chrzanowska, Daniel Lasecki  
/ BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK/ BIAŁYSTOK 
 
Na końcu świata, bo tak się mówi o tym tajemniczym miejscu – gdzie wiecznie zabiegana 
ludzka stopa nie zostawiła swego śladu – następuje niezwykłe zjawisko. Raz na tysiąc lat 
spotykają się tam Dobre Duchy. Gdzieś w sercu pierwotnych lasów, w gęstwinach mroku 
pokłonią się najpiękniejszej i niczym nieskalanej dzikiej naturze. Czy wyjawi ona przed nimi 
swoje sekrety i tajemnice? Wyruszmy razem na wędrówkę w głąb najstarszej z puszcz – 
Puszczy Białowieskiej. Być może legenda krążąca od uroczyska do uroczyska zaczyna powoli 
umierać w ludziach. Być może, ale w Puszczy pozostanie ona wiecznie żywa. 
Puszczańskie opowieści to projekt muzyczny, który narodził się ze współpracy niezależnej 
grupy teatralnej Kooperacja Flug oraz Białostockiego Teatru Lalek. W swojej strukturze łączy 
on ze sobą formę koncertu z teatralnymi środkami wyrazu. Teksty piosenek zostały oparte o 
legendy i opowiadania spisane przez Waldemara Sieradzkiego – wieloletniego nadleśniczego 
Puszczy Białowieskiej oraz Puszczy Knyszyńskiej. Muzyka zaś, a w zasadzie jej fundamenty 
powstawały podczas nocnych jam sessions. 
 
7 i 8 SIERPNIA (PIĄTEK, SOBOTA) GODZ. 21:00 
TARAS/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 ul. Tatrzańska 40 



 
 
STACJA BAJEK – wstęp tylko z rodzicem lub opiekunem 
 

BAJKA O KSIĘŻNICZCE POPI I SMOKU TARABISTRAKU 
Wg „Histoire du prince Pipo, de Pipo le cheval et de la princess Popi” Pierre’a Gripariego 
w przekładzie Grażyny Szadkowskiej / REŻYSERIA: Ewa Ignaczak / OBSADA: Ida Bocian, 
Małgorzata Polakowska, Jakub Grzybek, Piotr Mahlik / TEATR STAJNIA PEGAZA / TEATR 
GDYNIA GŁÓWNA / GDYNIA 
 
Jak znaleźć ukochanego, który pojawia się tylko w snach i jakim sposobem pokonać 
mocarnego smoka Tarabistraka? 
Na te pytania będzie musiała znaleźć odpowiedź księżniczka Popi, główna bohaterka Bajki o 
księżniczce Popi i smoku Tarabistraku. Dzielna i odważna księżniczka przemierzy świat w 
poszukiwaniu swojego wyśnionego ukochanego, księcia Pipo i trafi do Schroniska dla 
Zabłąkanych Dzieci, które wyjątkowo trudno opuścić. A na horyzoncie tej trudnej podróży 
czai się jeszcze…Smok. Bajka przybliży także postać ambitnego i surowego Króla, ojca Popi, 
który będzie chciał zmusić ją do wykorzystania unikalnego talentu. Odważna Popi może 
bowiem spełnić wszystkie swoje marzenia, o ile wystarczająco mocno o nich pomyśli. 
Historia długiej podróży Popi w sposób barwny pokaże dojrzewanie księżniczki, która pozna 
smak władzy i odpowiedzialności i przekona się o nieuchronności przemijania. Czy będzie 
gotowa, by stać się Królową? 
Wyraźną zaletą bajki jest jej ton – opowieść stawia całkiem dorosłe pytania i ceniąc intuicję i 
mądrość dzieci nie boi się właśnie w taki sposób na nie odpowiadać. Taka forma sprawia, że 
opowieść staje się atrakcyjną propozycją dla całej rodziny. Tym bardziej, że na jej kartach 
dorośli znajdą wiele wyjątkowo aktualnych pytań i problemów. 

 
7 sierpnia (piątek) godz. 17:00 
TARAS/ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 ul. Tatrzańska 40 

 

 
ZE WZGLĘDU NA RESTRYKCJE SANITARNE WSTĘP NA SPEKTAKLE DLA DZIECI TYLKO POD 

OPIEKĄ RODZICA LUB OPIEKUNA! 

 

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ MIASTO GDYNIA 

PROJEKT OBJĘTY PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA GDYNI WOJCIECHA 

SZCZURKA 

NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP BEZPŁATNY 

OBOWIĄZUJE OGRANICZONA LICZBA MIEJSC 

OBOWIĄZUJE MASECZKA LUB PRZYŁBICA 

 



Link do wydarzenia na Facebooku:  

https://www.facebook.com/events/887660428368608/ 

 

 

https://www.facebook.com/events/887660428368608/

