
Wydarzenie, które nie można przemilczeć: 

„Inferno Amore: nie milcz na mnie” 

Przedsięwzięcie artystyczne młodzieży czterech miast i gmin  

na XVII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny 

 

Milczenie wyrządza czasem więcej zła niż krzyk. Rani bardziej niż najdotkliwsze słowa.  

Sprawia, że najbliżsi stają się sobie obcymi, a miłość, której nie sposób zagasić, zamienia 

się w piekło.  

O tej właśnie bezradności i cierpieniu, o piekle miłości w wielu domach (łac. inferno amore)               

i o tym, jak się temu przeciwstawić,  jest spektakl „Inferno amore: nie milcz na mnie”. 

Widowisko będzie łączyło  grę aktorską, teatr kukiełkowy, film, taniec współczesny, taniec 

z pojkami i ogniem, muzykę oraz śpiew chóru. W przedsięwzięciu wystąpi ponad 50 młodych 

artystów, w tym: Teatr Insania i Enklawa Artystyczna z Piecek i Mrągowa, chór młodzieżowy 

„Our Voice” z Działdowa, Ogień w Szopie z Biskupca, Pracownia Tańca i Ognia Transfuzja 

oraz gościnnie Grupa Asura z Olsztyna. Premiery spektaklu odbędą się w dniach 28-31 maja  

w Pieckach, Mrągowie, Biskupcu i Działdowie.  

Najważniejsze przesłanie „Inferno amore” to zwrócenie uwagi rodziców, nauczycieli 

i rówieśników, że różne złe zachowania młodzieży są tak naprawdę wołaniem o akceptację 

i wsparcie. Uzależnienia, przemoc, samookaleczenia, anoreksja, a także trudności w nauce 

i problemy w zachowaniu w szkole to krzyk: „Nie milcz na mnie!” Dorośli często przemilczają 

prawdziwe przyczyny, które również tkwią w nich samych, a skupiają się na tym, aby walczyć 

ze skutkami widocznymi u dzieci. Tymczasem  to razem jesteśmy odpowiedzialni za „piekło 

miłości” w naszych rodzinach. Przerwanie milczenia to odwaga powiedzenia sobie tego, że 

kocham i dlatego nie zgadzam się, aby tak dalej się działo. 

Zapraszamy na spektakl. Już za tydzień, podczas czterech majowych wieczorów, w czterech 

miastach i gminach w naszym województwie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Inferno amore: nie milcz na mnie otrzymało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 

uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”. Przedsięwzięcie wspierają: Gminny Ośrodek Kultury, 

Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach, Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”, Mazurskie Stowarzyszenie 

Ekologiczno-Kulturalno-Oświatowe, Samorządy Gminy Piecki, Miasta Mrągowo, Miasta Biskupiec i Miasta 

Działdowo. 


