
Po raz kolejny Teatr „Kurtyna” z Krakowa w Powiecie Wągrowieckim 
 

 
Po raz kolejny aktorzy Teatru „Kurtyna” z Krakowa 29 stycznia zawitali do trzech 

placówek oświatowych z terenu naszego powiatu, w których zaprezentowali spektakle                 

w ramach programu profilaktyczno-teatralnego.   

Teatr „Kurtyna” jest najstarszym Teatrem Profilaktycznym w Polsce, założony został                  

w 2000 roku w Krakowie. Do jego podstawowej działalności należy organizowanie przedstawień 

teatralnych, profilaktycznych na terenie całego kraju. Spektakle z prelekcjami adresowane są do 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i młodzieży ponadgimnazjalnej. Teatr „Kurtyna” 

oprócz działalności profilaktycznej realizuje, także własne widowiska artystyczno - rozrywkowe 

m.in.: kabarety, koncerty muzyczne, przedstawienia literackie. Ponadto zajmuje się organizacją 

festynów, czy pikników rodzinnych.  
 

W pierwszym spektaklu tego dnia, który odbył się w I Liceum Ogólnokształcącym               

im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu młodzi aktorzy zaprezentowali sztukę                     

pt. „Niebezpieczna gra”. 

Głównym jej tematem jest problem narkotyków w szkole i uzyskiwania środków 

finansowych z ich rozpowszechniania. Na przykładzie młodego chłopaka, spektakl ukazuje 

zagrożenia dla organizmu, w związku z ich długotrwałym zażywaniem, jak i groźne stany 

kliniczne mogące powstać w wyniku pierwszego kontaktu. Ponadto tematem pobocznym jest 

przemoc fizyczna i psychiczna w szkole. Aktorzy wśród młodzieży promują postawę 

asertywnego odmawiania oraz uczą świadomości ryzyka jakie niosą ze sobą narkotyki.    
 

     
 

Natomiast „Światełko w tunelu”, którego tematem przewodnim jest przemoc oraz 

agresja wśród dzieci i młodzieży został zaprezentowany uczniom ze Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu.        

 Przedstawienie opowiada historię chłopca, który doświadczył przemocy w życiu 

codziennym. Następnie przenosi swoją złość i agresję na kolegów, bije ich, wyłudza pieniądze 

oraz jest niegrzeczny w stosunku do nauczycieli. Pojawiają się u niego problemy z nauką, sięga 

po papierosy i alkohol. Kłopoty oraz zmianę jego zachowania zauważa wychowawca klasy, który 

przełamując nieufność chłopca, stara się mu pomóc. W spektaklu na szczęście wszystko dobrze 



się kończy, by  uświadomić  młodym ludziom, że ilekroć mają problemy, których sami nie są             

w stanie rozwiązać, zawsze mogą liczyć na pomoc dorosłych. 
 

      
      

Ostatnie tego dnia widowisko pt. „Życie nie po to jest by...” aktorzy przedstawili 

wychowankom w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie. 

W przedstawieniu poruszany jest temat relacji występujących pomiędzy młodymi ludźmi, 

ich spojrzenia na życie i otaczający świat. Ukazana jest bezwzględna, nie rzadko brutalna 

codzienność, nuda i brak alternatywy na monotonne spędzanie czasu. Spektakl opowiada historię 

zbuntowanego, pesymistycznie nastawionego do życia chłopca, który prowadząc rozmowy                    

z pacjentem Hospicjum, styka się z chorobą nowotworową, a przede wszystkim umieraniem, 

kruchością życia ludzkiego. Śmierć przyjaciela powoduje zmianę jego osobowości.  

Przedstawiona historia uczy szacunku do innych oraz zwraca uwagę na rodząca się obojętność 

wśród społeczeństwa.  
 

     
 

Po każdym przedstawieniu jeden z aktorów przeprowadził z młodzieżą prelekcję na temat 

agresji, przemocy i uzależnień, a także szacunku do innych osób.  

W spektaklach udział wzięli uczniowie poszczególnych placówek oświatowych wraz               

z opiekunami i pedagogami szkolnymi, a także przedstawiciele Biura Spraw Obywatelskich                    

i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. 

 Spektakle zostały sfinansowane ze środków finansowych budżetu powiatu 

przeznaczonych na promocję i ochronę zdrowia.  

 

Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia 


