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 Serdecznie zapraszamy

do Teatru Muzycznego w Poznaniu na spektakl

„I R E N A”

12 maja 2023 r.
(piątek)

Chciałoby się napisać, że to historia, która już nigdy nie wróci. Że to czas, który minął.
 Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują jednak, że niczego nie można być pewnym, a już na

pewno tego, że to, co było,  że nigdy nie stanie się tym, co jest. Że oni nie staną się nami... Trudno
więc nie zadawać sobie tego pytania – co my zrobilibyśmy na ich miejscu, na jej miejscu?..

Gdy rozpętało się piekło II wojny światowej, Irena Sendlerowa miała zaledwie 29 lat. Już wtedy
aktywnie działała na rzecz najsłabszych, pielęgnując wartości, które przekazał jej ojciec.

Wiedziała, że nie może pozostać bezczynną, że musi działać. Stawiając na szali swoje marzenia.
Każdego dnia narażała się na śmierć, niosąc pomoc żydowskim dzieciom.

Organizowała im fałszywe metryki, dbała o stałą pomoc materialną i lekarską,  
umieszczała u znajomych polskich rodzin, w klasztorach i zakładach opiekuńczych. Wraz   z

grupą bohaterek i bohaterów umożliwiała ucioeczkę z getta kilkuset dzieciom, za co uhonorowana
została tytułem Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata.

Ale nie tylko jej losy zostaną Wam przedstawione w tym spektaklu. Poznacie Panią, Grinberg,
mamę Icka, która podejmuje najtrudniejszą decyzję, jaką może podjąć matka.

Zobaczycie Adama, narzeczonego Ireny, który nie widzi poza nią świata, i Magdę,
 łączniczkę- pewną siebie, czasem arogancką, ale wyjątkowo dojrzałą nastolatkę. W historii
pojawi się też uwodzicielska Jaga, pomysłodawczyni akcji pomocy żydowskim dzieciom,

Jan – szef Ireny i Jagi oraz Jurek szmelcownik.

Koszt imprezy 110,- zł./os.
((autokar, bilety wstępu)

(Członkowie PTTK z opłaconą aktualnie składką są ubezpieczeni od NNW, pozostali winni
się ubezpieczyć we własnym zakresie).

Wyjazd z Pl. Zwycięstwa Pile o godz. 8.00 !!!
    Spektakl w Teatrze Muzycznym o godz. 11.00   

Powrót do Piły ok. godz.16.00

Zgłoszenia w Oddziale PTTK do czasu wolnych miejsc.

Z a p r a s z a m y.


