Wizyta Teatru „Kurtyna” z Krakowa

22 września br. gościliśmy po raz kolejny Teatr „Kurtyna” z Krakowa, z którego aktorzy
zaprezentowali spektakle w ramach programu profilaktyczno-teatralnego w dwóch placówkach
oświatowych z naszego powiatu.
Pierwsze przedstawienie odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców
Wielkopolskich w Wągrowcu pt. „Układ zamknięty”.
Spektakl opowiada historię nastoletniego chłopca, który opiekuje się chorą psychicznie
matką, a ojciec odsiaduje wyrok więzienia za stosowanie przemocy w rodzinie. Mimo silnej presji,
wynikającej z negatywnych wzorców zachowań w rodzinie jest nastolatkiem wyróżniającym się
postawą moralną i etyczną. Cierpliwie znosi trudy dnia codziennego, poświęcając się troskliwie
chorej matce, jednocześnie realizując z sukcesem wymogi stawiane przez szkołę. Jednakże zbieg
okoliczności stawia go w niecodziennej sytuacji: staje się niesłusznie podejrzanym o zabójstwo
i sprzedaż narkotyków, a wszystkie przesłanki wskazują na jego winę. Zmagając się z trudną
codziennością i nowym, dramatycznym wyzwaniem, młody człowiek bezwiednie wchodzi w świat,
którego do tej pory unikał.
Scenariusz spektaklu z bezwzględną precyzją opisuje rzeczywistość, która może stać się
realnością dla każdego młodego człowieka, który szukając odpowiedzi na rodzące się w sposób
naturalny pytania o sens życia i egzystencji straci poczucie swojej podmiotowości i wyjątkowości,
a w konsekwencji da się uwieść złudnej sile narkotyków.

Natomiast drugie tego dnia widowisko pt. „Zaklęty bagaż” odbyło się w Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Wągrowcu.
Aktorzy przedstawili uczniom historię niesfornego, wypełniającego każdy dzień
niegrzecznymi wybrykami chłopca. Ponadto nie znosi on zdrowego jedzenia, sprzątania po sobie,
złoszczą go ludzie, którzy nie zwracają na niego uwagi. Dlatego Adaś ma coraz mniej kolegów
i koleżanek, a coraz to więcej złych postępków na sumieniu. To wszystko zmienia się, gdy
odwiedzają go kolejno tajemniczy goście, Czarna i Biała Królowa. Od pierwszej otrzymuje
niebezpieczne zadanie do wykonania i kłopotliwy, zaklęty Bagaż, druga pomaga mu wypełnić
trudną dla niegrzecznego i samolubnego chłopca misję. Chłopiec musi zrobić wszystko, by
wypełniony jego własnymi złymi postępkami Bagaż nie przepełnił się po brzegi i nie wybuchł
złością i strapieniem, pozostawiając go samotnym i zrozpaczonym. Zmagając się ze swoimi
słabościami i odzyskując wiarę w potęgę dobra i siłę mądrości Adaś zwycięsko wychodzi z tej
trudnej próby.

W przedstawieniach udział wzięli uczniowie klas 4-6 i gimnazjum z Ośrodka Szkolno
-Wychowawczego oraz pierwszych klas I Liceum Ogólnokształcącego 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
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