
Teatr „CZFURKA” swoją działalność rozpoczął w październiku 2008 roku. Na pierwsze 

spotkanie z instruktorem Anną Wozińską, przybyło czterech zafascynowanych teatrem nastolatków 

- stąd nazwa koła „CZFURKA”. Zajęcia teatralne trwające 3-4 godziny, odbywają się zazwyczaj 

jeden raz w tygodniu w Centrum Kultury w Sycowie. Podczas zajęć „aktorzy” ćwiczą swoje 

umiejętności aktoskie, szlifują je pod czujnym okiem instruktora. 

  

Premiera pierwszej sztuki "Jak zostać starym kawalerem, przed 20-stką(w piątek 13-ego)" odbyła 

się 15.02.2009r.  

Aktorzy uczestniczyli w OgólnopolskichWarsztatach Teatralnych - Płośnickie Lato Teatralne 2009, 

gdzie uczyli się dykcji, emisji głosu, przestrzeni scenicznej.  

We wrześniu 2009, czterech aktorów wzięło udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez 

Sebastiana Stafeckiego w Bukownicy. Warsztaty zaowocowały spektaklem "Sen nocy letniej", na 

podstawach dramatu W. Shakespeara.  

31.10.2009 - odbyła się premiera sztuki "Cukierek albo psikus!". 

 Następnie CZFURKA przygotowała spektakle "Nie było miejsca dla Ciebie ..." oraz "Amputacja 

Wyobraźni".  

CZFURKA wystąpiła na KRZYKOWISKU 2010, PLT 2010 oraz DDN 2010.  

Działalność I pokolenia CZFURKI zakończył spektakl "Pozycja 69".  

 

W marcu 2011 roku miał miejsce nabór do kolejnego pokolenia Czfurki. II skład Czfurki liczył na 

począku 14 osób. 

 

 

Grupa Teatralna Czfurka ( II pokolenie) działa przy Centrum Kultury w Sycowie od 18 marca 2011 

roku. Na swoim koncie ma już 3 autorskie spektakle oraz brała udział w wielu projektach. 

 

            Spektakle autorskie : 

 „Visione del Futuro” (14.10.2011r. Sala widowiskowa CK) 

 „SAMOwyzwalacz, spowiadam się sobie nic nie mogącemu” (17.03.2012r. Sala 

widowiskowa CK oraz 04.04.2013r. MOKiS Oleśnica w ramach I Spotkania Grup 

Tearalnych) 

 Selekcja (21.11.2013r. Oraz 22.11.2013r. Sala widowiskowa CK) 

Spektakle w których Czfurka brała udział (nie zawsze cała) : 

 „Noc Świętojańska” (24.06.2012r. Park w Sycowie) 

 „Czarno na białym” koncert Strusia (15.06.2012r. Sala widowiskowa CK)  

 „2 Linia Metra” (05., 06., 07.04.2013r. Sala widowiskowa CK) 

 „Noc Kupały” (21.06.2013r. Park w Sycowie) 

 „Jak to Stanisławie Stachnik urok zadano” w ramach warsztatów w Bukownicy 

(23.08.2013r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecnie II pokolenie Czfurki jest w trakcie przygotowania do ostatniego spektaklu w 

składzie: 

-Bartłomiej Jasiak 

-Angelika Łacińska 

-Jagoda Nowak 

-Robert Perner 

-Joanna Suska 

-Żaklin Tumielewicz 

 

 

17 marca 2014r. Odbył się nabór do III pokolenia Czfurki, dlatego też obecnie są dwie Czfurki: II 

pokolenie oraz III pokolenie. Młoda Czfurka pracuje nad nowym autorskim spektaklem. 

Skład III pokolenia: 
-Weronika Biernat 

-Laura Gigiel 

-Aleksandra Kaszyca 

-Szymon Kazimierczak 

-Marta Matyszczak 

-Meteusz Perwenis 

-Katarzyna Pomykała 

-Alicja Rogowska 

-Weronika Rybka 

-Weronika Stelmaszek 

 

 





 













 


