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GAZETKA WYDAWANA JEST W RAMACH PROJEKTU (UDA-POKL.09.02.00-14-020/08) 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA 
Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie 

 

Spektakl pt. „My dzieci z dworca ZOO”. 

Kadr z filmu „Chce się żyć”. 

 

27 listopada br. uczestnicy koła humanistycznego odwiedzili Teatr Kamienica, gdzie mieli okazję 
obejrzeć sztukę pt. „My dzieci z dworca ZOO”, którego premiera odbyła się  

30 października. Spektakl powstał w oparciu o reportaż Kaia Hermanna i Horsta Riecka, 

niemieckich dziennikarzy. Pokazuje poruszający obraz berlińskiej młodzieży, pozbawionej opieki 
i wsparcia, która popada w narkomanię. Główna bohaterka Christine F. ma 13 lat i gdy ją 

poznajemy jest w szponach nałogu. To nie tylko spektakl o tym jak łatwo można zostać 

narkomanem, to spektakl przede wszystkim o tym, że wszyscy zawiedli: rodzice, szkoła, 
społeczeństwo. Nikt nie zauważył, że Christine i inni jej podobni potrzebowali pomocy.  

Reżyserem spektaklu jest Giovanny Castelanos, 

muzykę opracował Marcin Rumiński. Atmosferę 

podgrzewały utwory zespołu Dżem.  
W przedstawieniu wystąpili bardzo młodzi 

aktorzy. Środki teatralne takie jak kostiumy, 

scenografia, rekwizyty ograniczone były do 
minimum. Widz skupia się na tekście i grze 

aktorów, wspomaganym światłem i muzyką. 

„My dzieci z dworca ZOO” zrobiło na nas 
ogromne wrażenie i dało nam dużo do myślenia  

i ze spektaklu wyszliśmy pełni zadumy. 
 
 
 
 
 

 
To tytuł filmu, który obejrzeliśmy w kinie Przedwiośnie. Reżyserem i autorem scenariusza tego 
obrazu jest Maciej Pieprzyca. Film opowiada historię chorego na niedowład kończyn Mateusza, 
który podejmuje trudną walkę o godność i prawo do normalnego życia. To opowieść oparta na 
historii chorego na porażenie mózgowe Przemka, zdiagnozowanego we wczesnym dzieciństwie, 
uznanego za "roślinę". lekarze orzekli, że nigdy z nim nie będzie kontaktu. Tylko rodzice 
wierzyli, że ich syn wszystko rozumie i przeżywa. Mateusz dorasta otoczony ich miłością  
i troską. Niestety matka zmuszona jest, ze 
względu na stan zdrowia, oddać go do 
domu opieki, gdzie z dala od bliskich 
podejmuje walkę o godność i prawo do 
normalnego życia. Pomaga mu w tym 
wolontariuszka i lekarka. W rolę Mateusza 
wcielił się mistrzowsko Dawid Ogrodnik. 
Stworzył jedną z najniezwyklejszych  
i najbardziej wzruszających postaci  
w polskim filmie. Ta poruszająca, ale 
jednocześnie pełna optymizmu historia na 
długo pozostanie w naszej pamięci.  
 


