
  

 

 

 
 

 

 
ZAPROSZENIE 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KUROWIE zaprasza Mieszkańców Gminy 

Kurów, na wspólny wyjazd do Lublina, w dniu 15 marca 2020 r., celem uczestnictwa  

w zwiedzaniu Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie oraz Spektakl Teatralny „PRAWDA”.  

 

godz. 12.00 -  wyjazd z Kurowa (plac przy Urzędzie Gminy Kurów)  

godz. 13. 30  - zwiedzanie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. 

 

Zwiedzanie Teatru organizowane jest cyklicznie i odbywa z niezwykłym 

przewodnikiem. Panią Anną Nowak (aktorką, pasjonatką historii teatru zajmującą się 

teatralnym archiwum),  która pokaże teatr, jakiego Państwo nie znają. Przedstawi blisko 130-

letnią historię lubelskiej sceny, opowie o zbiorach eksponowanych na wystawie teatralnej, 

zdradzi jak funkcjonuje teatr od kulis, pokaże miejsca na co dzień niedostępne dla widzów 

(zaplecze sceny, malarnię, teatralne pracownie, garderoby, sale prób, teatralny bufet).  

Będą Państwo mogli poczuć się na scenie jak prawdziwi aktorzy lub zasiąść w loży 

gubernatora. 

Czas trwania: 2 godziny.  

            godz. 15.30 - 16.30 - czas wolny 

godz. 17.00 - Spektakl Teatralny „PRAWDA”.  

 

Autor: Florian Zeller 

Tytuł oryginału: La Vérité 

Przekład: Barbara Grzegorzewska 

Opis 

Motto: „Kłamstwo zdąży obiec pół świata, zanim prawda włoży buty” 

                                        /James Calaghan/ 

Od paryskiej premiery w 2011 r. PRAWDA Floriana Zellera cieszy się niesłabnącą 

popularnością. Tu, w komediowym tyglu, żarty słowne przeplatają się z dowcipami 

sytuacyjnymi, serwując humor w czystej postaci! 

Choć rozpisana na czwórkę bohaterów, opowieść francuskiego dramatopisarza skrywa 

w swoim wnętrzu bohatera bezosobowego – KŁAMSTWO. To ono, pozostając w opozycji 

do tytułu sztuki, staje się siłą napędową misternie utkanej intrygi. 



Niemówienie prawdy, stąpanie po kruchym lodzie uczciwości, sprawdzanie 

wytrzymałości własnego kręgosłupa moralnego stwarza nieporozumienia, które przynoszą 

zaskakujący finał. 

Prawda stanowi swoistą analizę zakamarków ludzkiego sumienia. Trafia do naszej 

podświadomości, drażni, prowokuje. 

Czy przy okazji podglądania cudzego życia przez przysłowiową dziurkę od klucza, 

widz rozpozna w bohaterach samego siebie? W końcu teatr niejednokrotnie czerpał inspiracje  

z życia…   

 

Koszt zwiedzania teatru: 10 zł od osoby.  

Koszt zwiedzania może ulec zmniejszeniu w przypadku zgłoszenia się grupy 30 osób. 

Bilet na spektakl: 

- ulgowy dla seniora – 22,00 zł. 

- zwykły – 45,00 zł. 

Koszt transportu 12,00 zł. od osoby.  

 

Chęć uczestnictwa można zgłaszać do Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie 

w terminie do dnia 5 marca 2020 r. 

 

 

 

       Dyrektor GOK 

 /-/ Grzegorz Skwarek 


