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Spektakl wychowawczo-profilaktycznego pt. „Jestem przyjacielem ludzi” dla 

przedszkoli i szkół podstawowych 

            Nagła przerwa w dostawie prądu jest dla kilkuletniego Antka niemiłym 

zaskoczeniem.  Okazuje się, że kiedy ekrany telewizora i komputera przestają 

żyć swoim barwnym życiem, to i życie chłopca traci sens. Nagle w rękach 

Antoniego pojawia się przekładany z kąta w kąt prezent od babci, który jest 

zwykłą książką, ilustrowanym Atlasem Świata. Kiedy znudzony chłopiec  leniwie 

postanawia zerknąć na pierwszą stronę pod okładką, nie zdaje sobie sprawy                      

z tego, że właśnie postawił milowy krok w podróży, której celem jest poznanie 

siebie i swojego miejsca w świecie.                                                                                           

          Za sprawą fenomenu teatru wyobraźnia chłopca poprowadzi młodych 

widzów drogą poznania różnorodności ludzi, ich spraw, radości, trosk i marzeń.                                       

A kluczem do ich zrozumienia będą niezwykłe, sceniczne spotkania Antoniego                                        

z przedstawicielami innych ras i kultur. Czy Eskimos tylko udaje radość i pogodę, 

rozświetlając swym uśmiechem pustkę białej Grenlandii, w której przyszło mu żyć 

mimo nieludzkiego mrozu. Co powiedziałby tata małego mieszkańca Afryki, gdyby 

codziennie mógł napełnić wannę wodą dla swojego syna? Jak sobie radzą z 

zanieczyszczeniem powietrza mieszkańcy Chin. Dlaczego kolor skóry oraz język, 

którym posługują się inni ludzie nie mają żadnego znaczenia na zawieranie 

przyjaźni? Po skończonej lekturze niezwykli znajomi Antoniego znikają z jego 

pokoju. Jednak nie znika ze sceny i widowni wyjątkowa atmosfera, otwartości, 

akceptacji i tolerancji. „Jestem przyjacielem ludzi” to wartkie i dynamiczne 

przedstawienie Teatru Kurtyna, pełne zaskakujących zwrotów komediowej akcji, 

zrealizowane z wykorzystaniem scenicznych środków: muzyki, piosenek, 

rekwizytów i masek, które pozwala zrozumieć człowiekowi, kim jest i jakie są 

przed nim zadania, jako gospodarza świata, 
Wartości wychowawczo-profilaktyczne spektaklu / w oparciu o Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r./: 

Bezpieczeństwo i profilaktyka zachowań ryzykownych: podstawowe zasady bezpieczeństwa w 

różnych sytuacjach życiowych. 

Edukacja zdrowotna: podstawowe zasady dbałości o zdrowie własne i innych, szkodliwy wpływ 

używek na ludzkie zdrowie, (szkodliwość alkoholu i papierosów), aktywność fizyczna kształtująca 

charakter człowieka. 

Kształtowanie postaw społecznych: kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania 

relacji, empatia, sprawiedliwa ocena siebie i innych, unikanie przemocy. 

Kultura, wartości: kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, 

statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz 

respektowanie ich praw. 
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