
Profilaktyka, a Ty – wielki finał. 

 

Jakiś czas temu na stronie internetowej Gminy Przywidz pojawił się artykuł dotyczący 

castingu „PaT”. Pięcioro uczniów z Gimnazjum w Przywidzu przeszło casting (A. Kozikowska, 

W. Ohler, A. Przygoda, M. Orciuch, A. Łasocha), lecz tylko czwórka z nich zagrała w spektaklu. 

Tak, więc stało się! 24 października 2011 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie odbyła się 

wielka premiera. Razem z „naszymi” do Tczewa pojechała czteroosobowa publiczność 

(Weronika Szumigalska, Jagoda Gołąbek, Paulina Kruczkowska i Łukasz Kropidłowski), aby 

wspierać ich podczas całego dnia prób i stresu przed występem.  

Od rana cała grupa aktorów PaT’u nie miała łatwo. Reżyser był bardzo wymagający, ale  

wszyscy to dzielnie znosili. Po wstępnych próbach aktorzy wraz z animatorami, reżyserem i 

policjantami udali się na sesję nad Wisłę. Z ich opowiadań wynika, że bardzo im się 

podobało.  

Po sesji wszyscy dostali parę chwil dla siebie, aby później znowu powrócić do pracy… 

Ostatnie przygotowania do premiery przebiegły bardzo stresująco, bynajmniej oglądając to 

wszystko z boku tak się wydawało, aż w końcu… 

WYBIŁA GODZINA 18:00! 

Na widowni pojawił się nasz Wójt Pan Marek Zimakowski, oraz inni goście. 

Jako pierwszy artyści odegrali spektakl „Sekret” opowiadający o tym jak łatwo dać się 

zmanipulować, jak łatwo uwierzyć, że narkotyki pomagając, zupełnie zapominając o tym, że 

one tylko niszczą organizm. „Pozory mylą” – to określenie idealnie pasuje do narkotyków, ich 

działania.  

Kolejny spektakl czyli „Black out” opowiadał o historii nastolatka, który popadł w nałóg. 

Koniec tej opowieści był drastyczny – chłopak zmarł, ale niestety tak się kończą „zabawy” z 

narkotykami. 

Tak naprawdę to tych spektakli nie da się opisać, to trzeba zobaczyć, ale mam nadzieję, że 

chociaż w najmniejszym stopniu uda mi się poruszyć tymi paroma zdaniami powyżej 

wyobraźnię czytelników tego artykułu. 

 

 



A teraz zapraszam na fotorelację:  

 
Rząd u góry (od lewej): Monika Orciuch, Jagoda Gołąbek, Weronika Ohler, Pan Marek Zimakowski (Wójt Gminy 

Przywidz) 

Rząd dolny: (od lewej) Łukasz Kropidłowski, Paulina Kruczkowska, Agnieszka Kozikowska 

 

 
Aktorzy PaT’u przed premierą. 



 

 

 

 



 

 

Przywidzcy aktorzy z reżyserem i policjantami. 

 



 

 

Napisała: Paulina Kruczkowska. 

Zdjęcia: Weronika Szumigalska & 

http://pat.policja.gov.pl/portal/pat/19/1089/Swieto_teatru_w_Tczewie.html 

 


