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„Istniał świat, a to rozprasza…” 

Sztuka ukazuje samotność starszej kobiety o imieniu Róża, która 

doświadcza różnych form przemocy ze strony bliskich. Spektakl 

rozpoczyna scena oczekiwania kobiety na przyjazd syna i jego rodziny, 

jest  nadzieja na miłość i wsparcie ze strony bliskich.  Niestety, zamiast 

miłości jest  izolacja ze strony  rodziny, opuszczenie, ból, strach, bezsilność             

i pustka. Poznajemy różne formy  przemocy, jakich doświadczają osoby 

starsze ze strony bliskich: zabieranie pieniędzy, zaniedbanie, odizolowanie 

od rodziny, znajomych. Przyczyną przemocy w rodzinie  może też być 

uzależnienie od alkoholu członka rodziny. Niestety osoby starsze rzadko 

mówią na temat krzywd, których doświadczają, powstrzymuje je uczucie 

wstydu, obawa przed umieszczeniem  w ,,domu starców”, poczucie winy, 

lęk przed gniewem, strach przed utratą opiekuna, a także ,,chora miłość” 

do syna, córki, wnuka, wnuczki, bliskich. Mieszkanki wsi Dębno                        

z gminy Nowe Miasto nad Wartą doskonale odegrały swoje role - 

starszych samotnych kobiet o imieniu Róża. Aktorki nie wypowiadając 

słów, mimiką  i gestami ukazały uczucia, których doświadcza kobieta.  

 

SZANOWNI WIDZOWIE 

Pamiętajmy, że w naszym mieście, wsi  obok nas żyją  ,,Róże”, 
sprawmy aby ich  świat  był wypełniony kolorami tęczy, radością       

i miłością. 
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,,WIDZISZ, SŁYSZYSZ, MÓW ! ” 
 

  Opowieść o ciągle aktualnym temacie  jakim jest zjawisko przemocy  

w rodzinie wobec kobiet. Sceny ukazują uczucia kobiet ,,...niezauważanych, 

niechcianych, pomijanych, zdeptanych, pobitych, okradanych, 

izolowanych…”. W role kobiet doświadczających różnych form przemocy 

doskonale wcieliły się mieszkanki powiatu średzkiego z gminy Nowe 

Miasto nad Wartą, Zaniemyśla i Środy Wielkopolskiej.                                                                                                                                                                 

Ostatnia scena spektaklu ukazuje ,,SEN”: 

 

 

 ,,Śniło mi się, że świat jest piękny…, 

Śniło mi się, że ludzie uśmiechają się do siebie i widzą siebie wzajemnie, 

 że mają czas przystanąć, spotkać się, mają czas by być blisko,  

że ludzie nie walczą ze sobą ani z upływem czasu, 

a każda twarz jest piękna, bo prawdziwa.  

 

Śniło mi się, że ludzie mówią do siebie ,,przepraszam, dziękuje, proszę”, 

że słuchają i słyszą i nikt nie jest sam w chwilach lęku bólu, smutku;  

nikt nie czuje się zbędny, niechciany, nie taki jak trzeba.  

 

Śniło mi się ,że dla każdego jest miejsce na tym pięknym świecie - w moim śnie” 

SZANOWNI WIDZOWIE 

Aby ,,sen” się spełnił, zależy od każdego z nas, od naszej 
wrażliwości i reakcji na zjawisko przemocy. 

WIDZISZ, SŁYSZYSZ, MÓW! MÓW A SEN SIĘ SPEŁNI… 


