
Wizyta Teatru „Kurtyna” z Krakowa 

 

W dniu 16 września br. aktorzy z Teatru „Kurtyna” z Krakowa zagościli w trzech 

placówkach oświatowych z naszego powiatu: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu, w I Liceum Ogólnokształcącym im. 

Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu oraz w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. 

Janusza Korczaka w Wągrowcu.  

W każdej z w/w szkół zaprezentowano spektakl w ramach programu profilaktyczno 

– teatralnego pt. „Światełko w tunelu”, którego tematem przewodnim była przemoc  

i agresja wśród dzieci i młodzieży wynikająca z problemów rodziców, którzy nadużywają 

alkoholu. W przystępny sposób aktorzy opowiedzieli historię chłopca Kacpra, który  

w codziennym życiu doświadczył przemocy w domu i na ulicy. Sfrustrowany ciągłymi 

upokorzeniami swoją złość i agresję przenosił na kolegów bijąc ich i wyłudzając pieniądze. 

Skutkowało to również pojawieniem się problemów w nauce. Kłopoty oraz zmianę jego 

zachowania zauważyli nauczyciele oraz koledzy i koleżanki z klasy, którzy ostatecznie 

przełamali nieufność chłopca pokazując mu, że jeżeli ma się jakiekolwiek problemy należy 

zwrócić się z nimi do osoby dorosłej.  

Puentą spektaklu jest pokazanie jak i gdzie dziecko pochodzące z patologicznej 

rodziny może szukać pomocy. Uświadomiono również jak ciężko takim dzieciom mówić  

o problemach w domu.  

 Po każdym przedstawieniu jeden z aktorów przeprowadził krótką pogadankę  

z młodzieżą na temat agresji, przemocy oraz uzależnień.  

W przedstawieniu udział wzięli uczniowie klas 4-6 i gimnazjum z Ośrodka Szkolno  

-Wychowawczego oraz I klas liceum i technikum z pozostałych w/w szkół wraz z opiekunami 

i pedagogami szkolnymi, a także przedstawiciele Biura Spraw Obywatelskich i Zdrowia 

Starostwa Powiatowego w Wągrowcu: Barbara Linetty i Bogna Rybarkiewicz. 

Spektakle zostały sfinansowane ze środków finansowych budżetu powiatu 

przeznaczonych na promocję i ochronę zdrowia.  
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