
Wizyta Teatru „Kurtyna” z Krakowa 

 
W dniu 24 lutego br. aktorzy z Teatru „Kurtyna” z Krakowa zagościli w dwóch 

placówkach oświatowych z naszego powiatu, którzy zaprezentowali spektakle w ramach 

programu profilaktyczno-teatralnego.  

Pierwszy spektakl odbył się w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza 

Korczaka w Wągrowcu pt. „Internetowa pułapka”. 

W spektaklu pokazano historię dziewczynki o imieniu Maja, która jest bardzo 

wrażliwym, dobrze uczącym się i sprawnie poruszającym się w Internecie dzieckiem.  

W klasie zawsze była akceptowana przez rówieśników, nie miała w tym zakresie 

żadnych problemów. Wszystko się zmieniło kiedy Maja zaczęła nawiązywać znajomości na 

portalach społecznościowych. Bohaterka zaczęła stronić od koleżanek, zamknęła się w sobie, 

liczyli się dla niej tylko nowo poznani przyjaciele, a w szczególności jeden z nich, 

przedstawiający się jako Kajtek. Chłopak bardzo szybko stał się powiernikiem sekretów Mai. 

Jak się później okazuje, Kajtek nie jest uroczym chłopcem a dorosłym mężczyzną, podającym 

się za nastolatka, stanowiącym duże niebezpieczeństwo dla nastolatki. 

Puentą spektaklu jest pokazanie, że z jednej strony za pomocą Internetu można 

komunikować się z mieszkańcami całego świata oraz poszukać wiele ciekawych informacji  

natomiast  z drugiej strony Internet nosi zagrożenia, pokazuje sceny przemocy, pornografię, 

zachęcając do popełniania przestępstw. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Natomiast drugie tego dnia widowisko pt. „Dlaczego milczeliście” aktorzy przedstawili 

uczniom z I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu. 

Głównym tematem jest problem przyzwolenia i tolerancji dla zjawiska patologii 

alkoholowej. Spektakl ukazuje grupę uczniów trenujących w małym klubie sportowym, którzy 

awansują do krajowych zawodów. Jest to ważne wydarzenie dla mieszkańców miasteczka, 

stanowi mobilizującą, atrakcyjną odmianę w monotonii życia niewielkiej, zamkniętej 

społeczności. Akcja przedstawienia koncentruje się na kilku ostatnich dniach, które kończą 

okres przygotowań do wyjazdu młodych ludzi. Wyjazdu, który kończy się w najtragiczniejszy 

z możliwych sposobów. W wypadku, spowodowanym przez pijanego kierowcę, który jest 

jednym z rodziców ofiar, giną wszyscy nastoletni sportowcy. 

    

 
 Po każdym spektaklu jeden z aktorów przeprowadził krótką pogadankę  

z młodzieżą na temat uzależnień oraz płynących korzyści i zagrożeń wynikających                      

z korzystania z Internetu.  

W przedstawieniu 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: Alicja Żabska - Szymańska i Bogna Rybarkiewicz. 

Spektakle zostały sfinansowane ze środków finansowych budżetu powiatu 

przeznaczonych na promocję i ochronę zdrowia. 
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