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IV WOJEWÓDZKI PROFILAKTYCZNY FESTIWAL TEATRALNY
"POPATRZ" W INOWROCŁAWIU MA JUŻ ZWYCIĘZCÓW
Data publikacji 16.06.2012

Grand Prix IV Wojewódzkiego Proﬁlaktycznego Festiwalu Teatralnego "poPaTrz" w Inowrocławiu
zdobyła grupa "Kamago" z Gimnazjum w Pakości ze swoim spektaklem „My”. To oni będą
reprezentować powiat inowrocławski podczas VII Przystanku "Pat", który odbędzie się w tym
roku w Lublińcu. "Kamago" w swoim przedstawieniu zwróciło uwagę na ludzi zepchniętych na
margines życia społecznego i zamkniętych we własnym świecie.

W Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu przez dwa kolejne dni odbywał się przegląd spektakli proﬁlaktycznych.
Tematem tegorocznych przedstawień były między innymi przemoc w rodzinie, pokoleniowy brak zrozumienia, a także
uzależnienia.
Nad przedsięwzięciem patronat objęli: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pani Anna Łukaszewska, Starosta
Inowrocławski Pan Tadeusz Majewski oraz Impresariat Programu Proﬁlaktyka a Ty przy Komendzie Głównej Policji.
Organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, II Liceum
Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej.
Nie zabrakło również w organizacji festiwalu partnerów: Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu, Jednostka
Wojskowa 1523, Młodzieżowy Dom Kultury w Inowrocławiu, Ośrodek Proﬁlaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
W środę (13.06.12) na deskach sceny obejrzeliśmy spektakl grypy teatralnej AZYL pt. "Odpowiedź", w reżyserii
Andrzeja Antczaka. Temat widowiska był szczególny, dotyczył werbunku młodych ludzi do sekty, która ogłupia,

wykorzystuje i niszczy ludzi traktując ich jak marionetki. Rozmowę w formie otwartej debaty na temat zagrożeń
poprowadził insp. Grzegorz Jach – szef akcji Proﬁlaktyka a Ty z Komendy Głównej Policji w Warszawie.
Czwartek (14.06.12) upłynął pod hasłem zmagań grup festiwalowych. Wzięło w nich udział 6 zespołów teatralnych:
„Bezimienni” z Gimnazjum nr 4 w Inowrocławiu, „Lucarna” z Gimnazjum nr 1 w Barcinie, „Paterus” z Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II z Paterka, „Antrakt” z Zespołu Szkół w Osielsku, „Impuls” z Gimnazjum nr 35 w Bydgoszczy i „Kamago” z
Gimnazjum w Pakości.
Jury w składzie przewodniczący Grzegorz Jach szef akcji Proﬁlaktyka a Ty z Komendy Głównej Policji w Warszawie oraz:
Robert Osam – muzyk, aranżer,
Kamila Bialik – teatrolog z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Izabela Lewicka-Woszczak z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu,
Jacek Szałkowski – z grupy "Azyl" z II LO w Inowrocławiu przyznało Grand Prix zespołowi „Kamago” z Pakości. W
nagrodę pojadą oni na VII Przystanek PaT, który w tym roku odbędzie się w Lublińcu w dniach od 10 do 15
lipca. Grupa ta otrzymała również nagrodę Instruktora Warsztatów Przedfestiwalowych.
Wyróżnienia z wielką satysfakcją przyjmowały następujące zespoły:
„Impuls” z Gimnazjum nr 35 w Bydgoszczy za spektakl „Mur”. Grupa ta otrzymała nagrodę ufundowaną przez
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Wojciecha Ołdyńskiego za propagowanie szczególnych wartości
proﬁlaktycznych.
Za promowanie wartości rodziny w społeczeństwie wyróżnienie otrzymał zespół „Bezimienni” z Gimnazjum nr 4 w
Inowrocławiu za spektakl „Za późno”. Grupa teatralna „Lucarna” z Gimnazjum nr 1 w Barcinie za spektakl „Strach jest
dobry”, oceniona została najwyżej za propagowanie uniwersalnych idei humanistycznych. Za ciekawą, niebanalną formę
wyrazu artystycznego wyróżniono „Paterus” z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II z Paterka ze spektakl „Niemy krzyk.
Grupa „Antrakt” z Zespołu Szkół w Osielsku za spektakl „Mur” wyróżniona została za pracę zespołową.
Jury przyznało również nagrody indywidualne dla najlepszej aktorki, aktora, za największe odkrycie aktorskie i dla
najlepszego reżysera.
Specjalne podziękowania Komendanta Głównego Policji gen. Marka Działoszyńskiego za wspieranie twórczej proﬁlaktyki
wśród młodzieży w programie Proﬁlaktyka a Ty, otrzymali: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu oraz II Liceum
Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.
Wyjątkowe wyróżnienie odebrała również Pani Katarzyna Biczkowska Dyrektor Ośrodka Proﬁlaktyki i Uzależnień w
Inowrocławiu. Otrzymała ona nagrodę Honor Theatralis w postaci symbolicznej laski przewodniej.
Po zakończeniu Gali Finałowej zespoły zapewniały o nowych pomysłach na spektakle. Być może zobaczymy je w
przyszłym roku na V, jubileuszowym, Proﬁlaktycznym Festiwalu Teatralnym „poPaTrz”.
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