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Ciało Bambina

Tekst – Zuzanna Bojda

Reżyseria – Agata Puszcz

Scenografia i wideo – Ilona Binarsch

Kostiumy – Iga Sylwestrzak

Muzyka – Krzysztof Maciejowski

Przygotowanie chóru – Natalia Firlej

Choreografia – Mikołaj Mikołajczyk

Światło – Michał Głaszczka

Obsada: 

Zuzanna – Wiktoria Węgrzyn

Anka – Anita Jancia-Prokopowicz

Zosia Dziewica – Oriana Soika

Bystry (Partyzant) – Sławomir Miska

Matka Partyzanta – Marta Gzowska-Sawicka

Panna Młoda – Jagoda Krzywicka

Abigail (Żydówka) – Daria Polasik-Bułka

Hans – Michał Czaderna

Sebastiano – Mateusz Wojtasiński

Komentator – Grzegorz Sikora

Ksiądz – Adam Myrczek

Syrena – Jadwiga Grygierczyk

Chór sportowy – Tomasz Lorek, Rafał Sawicki, Piotr Gajos, Kazimierz Czapla, 
 Jerzy Dziedzic, Grzegorz Margas, Maciej Kulig (gościnnie),  
Łukasz Kaczmarek (gościnnie), Michał Zgiet (gościnnie)

Premiera 20 kwietnia 2018 roku na Dużej Scenie Teatru Polskiego
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O spektaklu 
Najnowszy muzyczny spektakl Teatru Polskiego powstał w oparciu o autetyczne wydarze-
nia historyczne z pobliskiego Skoczowa. 

Kiedy w 1931 roku w Skoczowie na Zabawie rozpoczęto budowę stadionu sportowego, nikt 
nie przypuszczał, że kilka lat później na płycie boiska hitlerowcy będą gromadzili polskich 
jeńców. Stadion zatętnił ponownie życiem dopiero wiosną 1940, kiedy Niemcy zaczęli or-
ganizować rozgrywki piłki nożnej. Chociaż starali się, by kwestie narodowościowe nie miały 
znaczenia, wojna rozgrywała się – w sposób symboliczny – także na miejskim stadionie. 
Taką sytuację zastała włoska, faszystowska kompania, która przyjechała do Skoczowa je-
sienią 1940 roku. „Italjańcy” – bo tak ich nazywali mieszkańcy – cieszyli się powodzeniem 
u skoczowskich dziewcząt, budząc zazdrość żołnierzy z Wehrmachtu. „Ciao, Bambino!” za-
częło rozbrzmiewać na ulicach Skoczowa, budząc nadzieję na lepsze jutro: nie tylko na za-
kończenie wojny, ale stanowiąc także obietnicę jakiegoś innego, pozaskoczowskiego życia.

Właśnie ta historia wojennego romansu z wrogiem była punktem wyjścia „Ciało Bambi-
na”. Spektakl to kompilacja kilku prawdziwych historii i kilku fantazji, pokazująca fragmen-
ty większego obrazu, historii Skoczowa. Choć bohaterowie dramatu to figury uchwycone 
w określonym czasie historycznym, to ich pragnienia pozostają uniwersalne: być wiernym 
sobie, żyć jakoś inaczej, po swojemu… Chociaż wojna  – tak jak i piłka nożna  – to z definicji 
męskie sprawy, „Ciało Bambina” to przede wszystkim opowieść o sile kobiet. O próbach 
przekraczania stereotypów i przełamywania tradycji, o poszukiwaniu sensu w okrutnych 
czasach, w jakich przyszło im żyć. 

Główny Sponsor Spektaklu:
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Historia pobytu Włochów w Skoczowie w latach 1940-1943, 
spisana na podstawie artykułu „Z Apenin do Skoczowa”, au-
torstwa Roberta Orawskiego (Kalendarz Miłośników Sko-
czowa 1999). 

PRZYBYCIE WŁOCHÓW DO SKOCZOWA

Włosi już w październiku 1940 r. zaopatrywali w żywność i odzież niemieckie jednostki, roz-
siane po całym kontynencie. Strzegły tego dodatkowe umowy, zawarte z hitlerowcami jesz-
cze przed atakiem na Francję. Odbywało się to koleją pod nadzorem Armii Włoskiej. Jeden 
z ciągów komunikacyjnych, na którym dniem i nocą krążyły pociągi z zaopatrzeniem, wiódł 
z Werony przez Wiedeń do Ostrawy, a stamtąd do Pierśćca przez Cieszyn.

Późną jesienią 1940 r. w skoczowskiej fabryce kapeluszy Huckla, zakwaterowano włoską 
kompanię królewskiej piechoty górskiej, zwaną Fanterią. Piechurzy pochodzili z wielu regio-
nów Włoch: od dostatniej Północy po ubogą Sycylię. 

Często wspomina się ich nietypowe umundurowanie. Nosili spodnie różnych fasonów, a za-
miast tradycyjnych owijaczy zakładali getry robione na drutach. Najlepiej nadawały się na 
nie rękawy swetrów. Zawsze starali się wyglądać elegancko. 

Około 160 Włochów w wieku 18-24 lat obowiązywała dyscyplina wojskowa z wartami, ćwi-
czeniami, musztrami i dyżurami w jednostce. Po służbie, na przepustce mieli oni prawo po-
ruszać się po mieście. Swoją serdecznością zjednywali sobie mieszkańców Skoczowa. 

KINO TEATR ELEKTRYCZNY

"Italjańcy" lubili chodzić do miejscowego kina, mimo że często dochodziło tam do awantur 
z urlopującymi żołnierzami niemieckimi. Ich powodem były m. in. „rezerwacje” nienumero-
wanych krzeseł na widowni, dokonywane przez jednych i drugich. Rywalizowanie o dobre 
miejsce, często kończyło się bijatyką w ustronnym miejscu. Tym bardziej, że obie nacje były 
do siebie wrogo nastawione. Włosi wyśmiewali się z butnych i gburowatych ich zdaniem 
Niemców, a ci nie byli im dłużni i podobnie jak fanatyczni cywile, pogardzali hałaśliwymi 
sojusznikami, będącymi dla nich synonimem bałaganu i nieustannej improwizacji. Zdarzało 
się, że wyśmiewano się z włoskich wartowników. Obopólne skargi sięgały nawet ratusza. 
Żandarmeria wojskowa wyciszała te waśnie, lecz i tak do porachunków dochodziło na ulicy 
i w kinie, gdzie toczyło się bujne życie towarzyskie.

ŻYCIE TOWARZYSKIE

Przystojni czarnoocy chłopcy z Włoch cieszyli się wyjątkowym powodzeniem wśród sko-
czowskich dziewcząt, o które bardzo zazdrośni byli ich rówieśnicy z Wehrmachtu. Krążyły 
między nimi listy, chodzono na randki, do cukierni Franciszka Dusia, nad Wisłę lub na Kapli-
cówkę. Rodziły się międzynarodowe przyjaźnie, a nawet dzieci.
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ROZGRYWKI PIŁKARSKIE

Włosi lubili sport i cieszyli się każdą chwilą, którą mogli mu poświęcić. Szczególnie zapa-
trzeni byli w piłkę nożną. W lecie chodzili się kąpać nad Wisłę, a stamtąd było już blisko na 
stadion, gdzie odbywali systematyczne i długotrwałe treningi. 

Nie wiadomo z czyjej inicjatywy rozegrany został pierwszy mecz Włochy – Skoczów. Praw-
dopodobnie doszło do niego w lecie 1941 r.  Wiadomo, że Italjańcy uczyli miejscowych za-
sad gry. Prawie każdy z nich grał bowiem przed wojną w jakimś włoskim klubie. Wojskowi 
wybiegali na murawę w armijnych strojach do zaprawy sportowej, a miejscowi w trykotach 
z małą swastyką na piersiach. Szczupli Włosi musieli przede wszystkim stawić czoło zespo-
łom niemieckim, preferującym futbol siłowy, atletyczny. Z konfrontacji tej wychodzili zmal-
tretowani i poobijani. Będąc ludźmi „niższymi rasowo” nie powinni byli wygrywać, a tym-
czasem często im się to udawało za sprawą znakomitego, wysokiego bramkarza Francesca 
Gatta.

SEBASTIANO

23 lipca 1943 r. dotychczasowy szef sztabu generalnego gen. Pietro Badoglio obalił rząd 
Mussoliniego i rozpoczął pertraktacje z aliantami, którzy wylądowali na Sycylii. Niemcy zare-
agowali na to masowymi internowaniami żołnierzy włoskich. Tysiące uwięziono w obozach 
jenieckich. Wielu rozstrzelano. Tych ze Skoczowa w ciągu kilku godzin rozbrojono i załado-
wano do wagonów. Pociąg z nimi pojechał na południe przez Lwów, pod którym jednostki 
"SS" zabiły wcześniej wielu ich kolegów. Potem silnie strzeżony transport, skierowany został 
do Rumunii i Jugosławii. Informacje o tym przekazał już po wojnie znany skoczowianom Sy-
cylijczyk - Sebastiano Strongoli, któremu udało się uciec. Co zaś stało się z pozostałymi, nie 
bardzo wiadomo. Tylko nielicznym udało się dotrzeć do Włoch. 

Według relacji, większość pozostała na zawsze w niemieckich obozach.
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Zuzanna Bojda – tekst

Studentka Wydziału Reżyserii Dramatu, (specjalizacja: dramaturgia) Akademii Sztuk Teatral-
nych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. 

W 2014 roku rozpoczęła współpracę z reżyserem Maciejem Podstawnym, z którym zre-
alizowała spektakle: „Opowieści plemienne” na podstawie dwóch odcinków „Dekalogu” 
Krzysztofa Kieślowskiego w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu, „Jasiu albo Polish Joke” 
w Teatrze Nowym w Zabrzu, „Fantazy” w kaliskim Teatrze im. W. Bogusławskiego, „Kajzar. 
Odyseja 1982” w Teatrze im. L. Solskiego w Tarnowie i „Skowyt” w krakowskim Teatrze Łaź-
nia Nowa. 

W 2016 roku w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku wyreżyserowała sztukę „Cudowna” 
na podstawie reportażu Piotra Nesterowicza.

W 2017 roku współpracowała z gliwickim Domem Pamięci Żydów Górnośląskich („Są dzieci 
skórzane, są dzieci wełniane”) oraz z grupą Teraz Poliż („córy warszawskie #dziwystołecz-
ne”).

Agata Puszcz – reżyseria

Reżyserka teatralna i filmowa. W latach 2005-2010 studiowała na Wydziale Reżyserii Akade-
mii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Absolwentka Mistrzowskiej Szkoły Reżyse-
rii Filmowej Andrzeja Wajdy. Ważniejsze spektakle teatralne w jej dorobku to: „Freddie reż. 
Irmina Kant” z własnym scenariuszem (Teatr Studio w Warszawie), „Przez długi czas kładłem 
się spać wcześnie” (Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze), „Cukier Stanik” 
Zyty Rudzkiej i „Traktat o miłości” Marka Kochana (oba zrealizowane w Teatrze Telewizji), 
„Co modna pani wiedzieć powinna” (Klub Komediowy w Warszawie, przeniesiony następnie 
do telewizji), „Rozkład jazdy” Petera Zelenki i Michaela Frayna (Teatr im. Jana Kochanowskie-
go w Opolu).

W Teatrze Polskim w Bielsku-Białej wyreżyserowała „Humankę” Jarosława Murawskiego, 
„Pustostan” Maliny Prześlugi oraz „Ciało Bambina” Zuzanny Bojdy. 

Jako reżyserka filmowa zadebiutowała serialem „Akademia” w TVP Kultura (2010). Reżysero-
wała seriale i programy dla TVP2, TVP Kultura czy Canal+ Discovery. Laureatka nagród i wy-
różnień, takich jak Gold Remi w kategorii najlepszy film komediowy w Houston (Worldfest 
Independent Film Festival 2016) czy Papaya Young Directors (2015).
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Ilona Binarsch – scenografia i projekcje

Projektantka kostiumów, scenografka w teatrach dramatycznych, lalkowych, operowych, 
w  teatrze tańca i filmie. Autorka kolaży i instalacji. Realizacje jej autorstwa wielokrotnie 
zdobywały nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach i festiwalach. Zrealizowała 
scenografie i kostiumy dla wielu polskich scen, jak na przykład Opera Wrocławska („Napój 
miłosny” oraz „Otello”), Opera Śląska („My Fair Lady”), Teatr Śląski w Katowicach („Sztuka 
mięsa” i „W 80 dni dookoła świata. Tam i z powrotem”), Teatr im. J. Szaniawskiego w Wał-
brzychu („Iwona, księżniczka Burgunda”), czy Teatr Polski w Bielsku-Białej („Miłość w Koni-
gshutte”, „Wanda” – spektakl nominowany do nagrody Złota Maska za scenografię).

Pracowała przy realizacji kilku polskich prapremier musicalowych: „Producenci” (Teatr Roz-
rywki w Chorzowie, reż. Michał Znaniecki), „Wonderful Town” (Teatr Muzyczny w Łodzi, reż. 
Zbigniew Macias) oraz przy trzech musicalach wyreżyserowanych przez Jacka Mikołajczyka: 
„Rodzina Addamsów” (Gliwicki Teatr Muzyczny), „Zakonnica w przebraniu” (Teatr Muzyczny 
w Poznaniu) oraz „Czarownice z Eastwick” (Teatr Syrena w Warszawie). Dla Teatru Telewi-
zji zaprojektowała m.in. kostiumy do poetyckiego przedstawienia „Umarli ze Spoon River” 
w reżyserii Jolanty Ptaszyńskiej. Artystka współpracuje z Kabaretem Moralnego Niepokoju. 
Jest także autorką kostiumów do pierwszego sezonu serialu „Ucho Prezesa”.

Iga Sylwestrzak – kostiumy

Urodzona w Bielsku-Białej projektantka kostiumów, odzieży, bielizny oraz produktu. Ab-
solwentka Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, którą ukończyła z wyróżnieniem 
w 2013 r. W trakcie studiów tworzyła kostiumy do etiud studenckich Łódzkiej Szkoły Filmo-
wej, m. in. „Outside Song”, „Pierwszy krok w chmurach” oraz pracowała jako asystentka Zo-
fii De Ines przy spektaklu „Szatnia” we Wrocławskim Teatrze Pantomimy.

Po studiach pracowała jako projektant odzieży dla marki MrGUGU&MissGO. Jest związana 
z marką Hop Design oraz Culte Création d’Univers sur Mesure. W 2015 roku była asystentką 
Otwartej Pracowni Projektowania Ubioru na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Projek-
tuje kostiumy do spektakli dla dzieci. Prowadzi warsztaty dla dzieci i dorosłych z zakresu 
projektowania ubiorów oraz wzornictwa. Stylizuje sesje zdjęciowe oraz reklamy. 

W 2016 roku po raz pierwszy zaprojektowała kostiumy dla Teatru Polskiego w Bielsku-Bia-
łej, do przedstawienia pt. „Humanka” w reżyserii Agaty Puszcz, kolejne w 2017 roku do 
przedstawień „Pustostan” w reż. Agaty Puszcz, „Pomoc domowa” w reż. Witolda Mazurkie-
wicza i „ Koncert Abby”. Jest także autorką kostiumów do „Szklanej menażerii” w reżyserii 
Filipa Gieldona w krakowskim Teatrze Bagatela.

W 2016 r. podczas Łódź Design Festival Pościele Hop, których jest współautorem, zostały 
Laureatem Must Have (plebiscyt na najlepsze wdrożenia polskich produktów). W 2013 r. 
zdobyła II miejsce w konkursie Helena Modrzejewska Ikona Stylu, organizowanym przez 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w kategorii inspiracje, za projekt oraz realizację 
płaszcza. Po konkursie praca była wystawiana w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
oraz Teatrze Starym w Krakowie. W 2011 roku kolekcja jej autorstwa inspirowana sztu-
ką aborygenów znalazła się w finale konkursu Warsaw Fashion Street, podczas Warsaw 
Fashion Weekend w Warszawie. Jest laureatką stypendium programu Młoda Polska 2018 
w dziedzinie sztuk wizualnych.
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Mikołaj Mikołajczyk – choreografia

Tancerz i choreograf. Ukończył Państwową Szkołę Baletową w Poznaniu, studiował na Uni-
wersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu historię sztuki i socjologię. Pracował we Wro-
cławskim Teatrze Pantomimy, Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, Teatrze Wielkim w Po-
znaniu oraz Badisches Staatstheater w Karlsruhe. W Operze na Zamku w Szczecinie był 
kierownikiem baletu, który następnie przekształcił w autorski teatr tańca – Teatr DNA.

Współpracował z choreografami reprezentującymi różne style taneczne i sposoby myślenia 
oraz kreowania przestrzeni artystycznej takimi jak Henryk Tomaszewski, Mats Ek, Birgitt 
Cullberg, Ewa Wycichowska, Teresa Kujawa, Olaf Schmidt, Gray Veredon, Conrad Drzewiec-
ki, Emil Wesołowski, Dawid Earle, Ivan Bataillei, Antal Fodor i innymi. Występował na wielu 
znaczących polskich i zagranicznych festiwalach. Po odejściu od pracy w zespołach baleto-
wych realizował spektakle solowe oraz liczne projekty z własną choreografią jak na przykład 
autobiograficzny Tryptyk, na który złożyły się przedstawienia: „Waiting”, „Z Tobą chcę oglą-
dać świat” i „Plasir d’amour”; muzyczno-taneczny projekt „PoLY-RHYtm”, „Święto wiosny” 
(zrealizowane z Tomaszem Bazanem), „RE//MIX Henryk Tomaszewski”, „Projekt Lutosław-
ski… Jesteś kimś, kogo kiedyś znałem”, „Projekt Mikołaj Kantor Mikołajczyk”, „Ksenofonia. 
Symfonia dla Innego” w reżyserii Jana Komasy.

Współpracował z najważniejszymi artystami współczesnego teatru. Wśród przedstawień, 
do których opracował ruch sceniczny warto wymienić „Leonce i Lena” (Teatr Dramatyczny 
w Warszawie), „Lulu” (Narodowy Stary Teatr w  Krakowie) i „Wieczór sierot” w reżyserii Mi-
chała Borczucha (Festiwal Dialogu Czterech Kultur) oraz „Marat-Sade” (Teatr Narodowy), 
„Between” i „Sudden Rain” Mai Kleczewskiej (Teatr Wielki – Opera Narodowa) a także „Opę-
tanych” (Teatr Dramatyczny im. Szaniawskiego w Wałbrzychu) i „Odyseję” (Teatr im. Kocha-
nowskiego w Opolu) Krzysztofa Garbaczewskiego.

Krzysztof Maciejowski – muzyka

Absolwent klasy kompozycji i aranżacji na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akade-
mii Muzycznej w Katowicach. Skrzypek i kompozytor muzyki teatralnej i filmowej. Na stałe 
współpracuje z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, gdzie rozpoczęła się jego teatralna ka-
riera (w 1993 stworzył opracowanie muzyczne „Naszego miasta”, w 1994 roku muzykę do 
„Wielkanocy” Strindberga w reż. Marka Gaja). W kompozytorskim portfolio teatralnym ma 
również współpracę z bielską Banialuką oraz innymi teatrami, m.in. w Warszawie, Krakowie 
i Łodzi. W 2007 otrzymał Złotą Maskę za muzykę do „Testamentu Teodora Sixta” w Teatrze 
Polskim.

Artysta jest aktywny na wielu polach muzyki. W 1988 w ramach bielskiej formacji Salwator 
wystąpił jako wokalista na festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wraz z Iwoną Loranc i Janem 
Stachurą współtworzył zespół Tricolor. Iwona Loranc śpiewając jego kompozycje odniosła 
sukces na Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu i Ogólnopolskim Przeglądzie Piosen-
ki Artystycznej w Rybniku. Współpracował z bielskim zespołem Lizard oraz z Golec uOrkie-
stra. Od 2004 r. wraz z Piotrem Mireckim, Stanisławem Joneczką oraz Małgorzatą i Janem 
Stachurami współtworzy zespół Dzień Dobry. 
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Bilet za 300 groszy
Teatr Polski po raz kolejny bierze udział w programie Instytutu Teatralnego z okazji Dnia 
Teatru Publicznego „Bilet za 300 groszy”. 12 maja o godzinie 18:00 zaprezentujemy „DyBBu-
ka” w reżyserii Pawła Passiniego. Bilety dostępne będą jedynie 12 maja, wyłącznie w kasie. 
Sprzedaż biletów od godziny 10:00. 

Teatr Polski w Chinach
W sierpniu Teatr Polski zaprezentuje w Chinach dwa tytuły: „Humankę” w reyserii Agaty 
Puszcz oraz „Wujaszka Wanię” w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza. W Pekinie i Szanghaju 
odbędzie się łącznie 12 pokazów (z napisami w języku angielskim i chińskim). Spektaklom 
towarzyszyć będą warsztaty i spotkania z publicznością. 

Projekt sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ra-
mach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, w ramach programu do-
tacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”. 

Plany repertuarowe na sezon 2018/2019 
Kolejny sezon Teatr Polski rozpocznie premierą spektaklu „Boska!” na podstawie tekstu Pe-
tera Quiltera. Tekst oparty na historii życia Florence Foster Jenkins, słynnej postaci ze świata 
opery, najgorszej śpiewaczki świata, z powodzeniem był wystawiany na wielu scenach na 
świecie. Spektakl wyreżyseruje Paweł Szkotak, scenografię przygotowuje Damian Styrna, 
kostiumy Anna Chadaj. W głównej roli gościnnie wystąpi Beata Olga Kowalska, aktorka wy-
stępująca ostatnio w takich produkcjach jak „Nędznicy” w Teatrze Muzycznym w Łodzi czy 
„Czarownice z Eastwick” w Teatrze Syrena w Warszawie. 

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Teatr Polski w Bielsku-Białej przygotowuje 
premierę spektaklu „Gałązka rozmarynu” na podstawie tekstu Zygmunta Nowakowskiego. 
Spektakl wyreżyseruje Jan Nowara, ostatnio autor głośnego „Popiełuszki” w Teatrze Drama-
tycznym w Białymstoku. Premiera planowana jest w połowie listopada 2018 roku. 

Na Sylwestra zaplanowany został powrót uwielbianego przez widzów „Maydaya” w reżyserii 
Witolda Mazurkiewicza.

W pierwszej połowie 2019 roku Teatr Polski przygotuje „Wesele” w reżyserii Igora Gorzkow-
skiego oraz „Kabaret” w reżyserii Witolda Mazurkiewicza. 



Ciało Bambina – lunch prasowy 18.04.2018

Karta Teatromaniaka
Dla naszych stałych bywalców przygotowaliśmy ofertę specjalną. Każde pięć indy-
widualnych biletów można wymienić w kasie Teatru na Kartę Teatromaniaka, którą 
można z kolei zamienić na bonifikatę u naszych Partnerów: 

 CREMINO BAKERY: Rabat 10% na wybrany tort/ciasto 

GALERIA BIELSKA BWA: bezpłatny wstęp dla dwóch osób na dowolną wystawę w Galerii 
Bielskiej BWA

ŚRODEK: 50% zniżki na kawę i 30% zniżki na wino

YOGA & MENTAL ZONE: 20% rabatu na usługi w Klubie

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY „KOGUIK”: darmowy miesięczny karnet wstępu (dla dwóch 
osób) dla pierwszej zgłaszającej się osoby w miesiącu, dla każdej następnej ulgowe bilety 
na seanse DKF-u 

DELICATO BISTRO & CAFE: 20% rabatu na produkty cukiernicze i napoje bezalkoholowe

HERBACIARNIA ASSAM: Stała karta rabatowa 10%

MALOKARPATSKÁ VINOTÉKA: 15% rabatu na produkty Vinoteki

KLUBOKAWIARNIA AQUARIUM: 25% rabatu na zestaw kawa/herbata + ciasto/deser

PIAF BISTRO: karta rabatowa 10% ważna 12 miesięcy

CAFE & BAR CELNA 10: karta rabatowa 5%

ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA: 10% rabatu na kursy wizażu i stylizacji

Regulamin programu znajduje się na stronie teatr.bielsko.pl/teatromaniacy


