
Wizyta Teatru „Kurtyna” z Krakowa 

 
W dniu 02 lutego br. aktorzy z Teatru „Kurtyna” z Krakowa zaprezentowali 

spektakle w ramach programu profilaktyczno – teatralnego w dwóch placówkach 

oświatowych z naszego powiatu. 

Adresatami pierwszego spektaklu pt. „Gra o życie” byli uczniowie I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu. 

W spektaklu pokazano historię Artura, kibica lokalnej drużyny piłkarskiej, którego 

pasją od najmłodszych lat był sport. Wiek dojrzewania przyniósł zmiany w jego życiu - wraz 

z kolegami stworzył nieformalną grupę kibicowską, która w obrębie osiedla stała się 

postrachem dla młodzieży. Agresja i przemoc stały się dominującym motywem w codziennej 

aktywności tej grupy. Odurzanie się alkoholem i narkotykami potęgowało w chłopakach 

agresywne działania, a nieustanne bójki zaczęły zagrażać ich zdrowiu i życiu. Rodzice Artura 

to dobrze sytuowani ludzie. Mimo częstych skarg na syna ze strony szkoły i policji nie 

zauważają problemu. Rywalizując o coraz wyższy status materialny z otoczeniem, 

bagatelizują wybryki syna, a miłość dziecka „kupują” pieniędzmi. Jedyną osobą, która 

zauważa niebezpieczeństwo i narastające problemy Artura jest jego dziewczyna Anka. 

Celem spektaklu było ukazanie obrazu wielu współczesnych rodzin, w których coraz 

mniej czasu poświęca się dzieciom. Rodzin, które nie wychowują swoich pociech tylko dążą 

do zapewnienia im wszystkich potrzebnych dóbr materialnych. Spektakl ukazał również 

dramatyczną sytuację, w której tzw. "ulica" staje się domem i autorytetem dla młodych ludzi, 

a przemoc, agresja fizyczna i słowna jedynymi formami realizacji celów i ostatecznymi 

sposobami rozwiązywania problemów. 

 

 



 

 
 

 
 

Natomiast drugie tego dnia widowisko pt. „Tajemnicza szkatułka Sindbada” 

aktorzy przedstawili uczniom z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka 

w Wągrowcu. 

Spektakl przedstawił historię młodego księcia Sindbada z Bagdadu marzącego                     

o sławie i potędze, który z powodu lenistwa nie chciał wyruszyć na poszukiwanie magicznej 

szkatułki mającej uczynić go najpotężniejszym człowiekiem na świecie. Po pewnym czasie 

księcia  zaczyna prześladować uporczywy sen, w którym ktoś prosi go o pomoc, a ponadto                

w pałacu zjawia się zły czarnoksiężnik, który chce wykraść księciu tajemniczą księgę.                   

To skłania Sindbada do przezwyciężenia wrodzonego lenistwa i wyruszenie w baśniową, 



pełna pouczających przygód podróż, u której celu młody książę pozna sekretne zaklęcie                   

i zasłuży na przychylność losu. 

Główna ideą spektaklu było m.in. ukształtowanie systemu wartości, dla którego 

najistotniejsze jest odważne podejmowanie wyborów i kierowanie się intuicją, 

doświadczeniem i wiedzą w rozpoznawaniu dobra i zła, a także szacunek, posłuszeństwo                      

i poszanowanie dla autorytetu rodziców i opiekunów. Ponadto spektakl poruszył temat 

szkodliwości palenia papierosów i spożywania alkoholu przez młodych ludzi. W spektaklu 

wzięło udział ok. 60 uczniów. 

Spektakle zostały sfinansowane ze środków finansowych budżetu powiatu 

przeznaczonych na promocję i ochronę zdrowia. 
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