dr Przemyslaw Kania
\ffydzial Aktorski
PWST im" L. Solskiego w Krakowie

Filiawe Wroclawiu

AUTOREFERAT
Od siebie trzeha

I ludziorn

chciet duilo

dad jak najwlgcej

(Stanittu* Witkiewicz)

Na4rvam

siE Przemyslaw Kania. Jestem aktorem Teatru Zagtgbia

w Sosnowcu, adiunktem

w Faristwowej Wyzszej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie Filii we 'Sy'roclawiu.
Fonadto, od dw6ch i p6l roku, pelnig funkcjg Prezesa Zarzqdu Stowarzyszenia TeatralnoLiterackiego z siedzib4 w Olkuszu. Ztego najczgSciej jestem kojarzony, rozpoznawany i tak zostajE
przedstawiany. Czasami wracam myflami do chwil, zdarzefi i wypadk6w losowyeh, kt6re ziaayNy
sig na ten fakt. Przypon-,irrairi sobie jakie emocje mi towarzyszaiy i kto wspieral mnie w d4zeniu
do spetnieniamaueh...

.Iako podstawg postgpowania habilitacyjnego wybralem temat: Edukacja testralna dzieci
i mlodzieiy, na podstawie ksiqZki mojego autorstwa: Wyrainie... Dokladnie... Precyzyjnie.,.
Recytacja

i

Wystqpienia Publiczne,

oraz

161

w

z duchami i Fyza na polskich dr62knch. Wybralem

spektaklach Najmniejszy bal iwiata, Wakacje

*

trzy realizacje, poniewaz krtda skierowana

jest do innej kategorii wiekowej widza. Zachowuj1c typow4 dla rnnie slaupulatnoSd, proponujE
formp autoreferatu prowadzonq chronologicznre.

Urodzilem siq 23 maja 1983 roku w Libr4zu. Wychowywalern sig w rnalej wsi- Gorenice
pod Olkuszem w towarzystwie dw6ch si6str i dw6ch braci. Spgdzilem szczgSliwe dziecifstwo pelne
zabaw i grania w pilkg na l4ce. Brak bylo w moirn rodzinnym domu zabawek ,,ze sklepu", sprzgtu

r$r, agd, wykwintnych kolacji i wystawnych obiad6w na pigknych zastawach. Do

pe\Mrego

o to hal, Zal do rodzicdw! Bylo za to eoS, o wiele
pozostanie w pamigci: rodzina, szacunek i pokor4 wdzigczrrosd

momentr mojego zycia nawat mialem
wahiejszego, co na zawszo
i rado$6 zato, co mielidmy.

W szkole podstawowej bylem jednym z wielu uczni6w niczym siE nie wyr6zniajqqyrrr, ktory
nabywane kompleksy staral siE ukrywad i udawa6, 2e nrc sig nie stato. Moja wczesna edukacja to
tylko i aZ SP Gorenice.
Zdumiewaj4ce, 2e id4c do Liceum Handlowego

w Olkuszu, w

og6le nie mySlalem

o

aktorstwie. Wszystko rozpoczElo sig nigpozomie, kiedy odwazytem si? wystartowa6

w

konkursie rccytatorskim. ,,Jeden sukces rodzi kolejny'

mi to

Zaczqlo

w
i

sprawiad rado$6

ozol6wkach,

list

i

napEdzatro

i

tak tez bylo w moim przypadku"

do dalszej pracy, Moje nazwisko pojawialo

laureat6w konkurs6w recytatorskich organizowanych

Krakowie. Rozmoyy,

przy okazji kaidego

kolejnego ,,starcia

w

sig

Olkuszu

scericznego'',

z profesjonatrnymi aktorami podnosily mnie na duchu i upewniaty w przekonaniu,zejest to dobry
kierunek dzialn'rt.

Taki zbieg zdaruefi pozytywnie wplynql na moj4 edukacjE- Wiedziatern,2e nauczyciele bgd4 mnie

i pr6by tylko wtedy, kiedy bgdg uczniern bardzo dobrym. Czas
Liceum to rfwnieh rnoje lvystgpy na scenie w Miejskirn O$rodku Kultury
w Olkuszu. Z sentymentem wspominam komplefirie niefwiadome, ale spontaniczne
i intuicyjne koki w roli Lizarudra - ze Snu nocy letniej W. Shakespire, albo Zbyszka
zwalnah z lekcji na konkursy

z Moralnoici pani Dulskiej G. Zapolskiej.

Dodatkowo fascynowala mnie praca konferansjera. Prowadzilem wigkszoSi imprez
okolicznoSciowych organizowanych

A.

Kocjana

w

w Auli Zygrnuntowskiej przy Zespole Szk6t nr 3 im.

Olkuszu. Stalem sig dosyd popularnym licealist4 nie tylko

w szkole, ale

i w catym regionie.
Powotanie olkuskiego oddzialu Towarzystwa Kultury Teatralnej sprawitro, 2e mialem
wigksz4 szansg na pozrawanie Zycia kulturalnego w regionie oraz wojew6dawie malopolskim

i

6lqskim.

W klasie rnaturalnej rnialem przyjemno6i poprowadzi6

spotkanie

z Panem

Leszkiem

Dlugoszem, byla to moja ostatnia konferansjerka w ,,Ekonomiku". Spotkanie przyblihalo sylwetkg
Barda, jego wiersze

tekst6w

i piosenki. Recytowalem wtedy trzy utwory" Nigdy

w obecnofci

wczeSniej nie m6wilem

samego autora. Po spotkaniu Pan Leszek podszedl do mnie

zastanawialem siE nad przystqlieniem

i spytat azy

do egzaminu wstgpnego do szkoty teatralnej.

Poeta

rozmawial ze rnnq dlugo, przeshrchal mnie

i ,wtil. we mnie"

pewno5i siebie niezbgdn4 w czasie

przeshuchaf.

W pazdzierniku 2003 roku rozpocz4lem pierwszy rok akademicki w PWST Wydziaty
Zamiejscowe we Wroclawiu. Bytra to ogrornna tadoS6 nie tylko dla mnie, rnoich rodzic6w, rodziny,
ale takhe dla tych wszystkich,klQrzy ntnie wspierali

ciqiilaej praay nad swoj4 emocjonalnoSci4
studentami

i

i

i

sob4

i pomagali. C*ery lata szkoly teatralnej to

czas

w og6le, nauka wsp6lpracy z innymi kolegami

aktorami. Szukanie w sobie takiej prawdy, kt6ra bgdzie,dla widza zabawna, ciekawa

wzruszajqca, Po tym wszystkirn przychodzi jeszczn gorszy moment poniewaZ trznba okrerilii

swoje aspiracje. Obra6 kierunek na dalszq drogg Lycia. Okreslii sig i odpowiedziet na pytanie: co ja

wla$ciwie chcg teraz robi6?

Na III roku studi6w, zdecydowatem, Ze w5rmowa jest zagadnieniem, kt6re m4ci mi
w glowie i spgdza sen z.powiek- Dlatego pracA magisterskE zatybilawalem: Ksztalcenie Wymowy
student0w Wydzialu Aktorskiego we Wroclowiu. Pisalem pod kierunkiem
dr Mieczyslawy Walczak - Delezyriskiej. Warto dodai, ze seminarium magisterskie prowadzil
wybitny Profesor Janusz Degler, natomiast pani Walczak - Delezynska objgla rnnie swojq opiek4
pedagogiczn4. Nadrnienig,2e robilato spolecznie. Juz wtedy zazgod4 Rady Wydzialu Aktorskiego,

chodzilem jako wolontariusz na zajEcia

z Wymowy,

prawadzone przez paniq Mieczyslawg.

Inaczej, z peNn4 powag4 i trosk4 o efekty ksztalcenia student6w, podchodzilem do sarnych zajg{;

Z

biegiern czasu moglem proponowaf Cwiczenia i szukac razem

artykulacyjnych dla poszczeg6lnych stuchaczy. Zaobserwowalem

i

zlomn;jLaNerfi, 2e,,dykcja to nie

jak

prowadzqcE rczwiryair

wa2na

jest to pracq

flkcja", jak przyjglo sig m6wii w szkole teatralnej. Tematy zajQ6,

dwiczenia, mozliwoSd dokladnej

i

z

i

precyzyjnej pracy ze studentami, moZliwoitt ttamaczenia

poznawania kolejnych zagadek jqzyka polskiego, rozstrzagame w4tpliwodci logopedycznych

pochlonglo mnie bez pamigci.

W 2007 roku, juZ jako absolwent
Wydzialu Aktorskiego

o

i

aktor Teatru Zaglgbia

zezwolenie

mi na udzial w

i

Sosnowcu, wyst4pilem do Rady

zajgciach Pani Profesor na zasadach

wolontariatu. OczywiSeie z namaszczeriemmojej rnentorki
zostalerrr asystentem

w

R.ada wyranNazgodE,

moglem w pelni budowaf program nauczatia

i

ajuZ rok p6iniej

spgdzad czas na szukaniu

ronviqzafi i pomocnych dwiczef dla,,rnoich" student6w.

Efekt wsp6lpracy
pierwsze

- rnoja praca

z pant4 Mieczyslaw4

magisterska

Walczak

-

Dele2yrisk4 jest bardzo dobry: po

to kompendium wiedzy o ksztalceniu wymowy

scenicznej

w szkole teatralne.j. Ptzeanalizowalem kahdy rok nauczania wymowy student6w. Obserwowalem
egzaminy wstqpne, zeby mie6 Swiadorno6d jakie problemy artykulacyjne, blgdy

i

wady wymowy

t

b

maj4 kandydaci" Problernokazd. sig bardzo szeroki anajwa2niejsze jest to,2e chgtni do studiowania
na Wydziale Aktorskim nie maj4 czgsto pojgcia, jakie problemy logopedyczne ich ngkajq, Wniosek

nasuwa

sig sam: kandydaci przejawiati bardzo nisk4

SwiadomoSi .jgzykow4. Zadne kursy

przygotowawcze do szkoly teatralnej nie podejmuj4 tematu wymo\My. OdnoszE wrazenie, ze wrgaz
specjalnie nie uSwiadamiaj4uczestnik6w kursu o wadliwej budowie aparatu artykulacyjnego. Przez
co, wSr6d rrfiodzie?.y, panuje przekonanie, ze wypowiadanie tekstu to nic trudnego, wystarczy mie6

mocny glos

i po prostu m6wic. Niestety nie jest to takie proste...

Podstawowy problem stanowi

mySlenie o tym, co chcg powiedzieC. Poszukanie Srodk6w odpowiednich do tego, co chca v,ryazit

i

przekaza( poprzez tekst literacki. Dop6ki nie wyjafnig zagadek zv,ti4zanyoh z zapisem, nie bgdg

rn6wi6 w pelni Swiadomie i wyraziScie. Automatycztie ptzektrada sig taka sytuacja na jasno66

i wyrazistofli przekant Po wieloletniej

obserwacji kandydat6w

z przyl<raici4 stwierdzif, ire jgzyk polski staje

i prostactwo, monosylaby

i

zapozyczanre sl6w

Praca nad slowem wyrnaga wiele wysilku

i

student6w

I roku PWST,

muszg

siE ubogi. NiepopravmoSd jgzykowa, sztampowo5d

z obcych jgzyk6w s4 gl6wnymi tego przyczynarrri.

i przekonani4

2e poprawna

afrykulacja stanowi podstawg

pt'acy aktora.

Fo drugie: zostalenr asystentem pani profesor, co dalo pocz4tek rnojej pracy pedagogicanej. Dzisiaj

chwalg sig pod czyimi sk*zyd\ami wyroslern. Moja specjalno66

to

Wymowa

i

Logopedia

Artystyczna.

Pocz4tek pracy pedagogicznej to nie tylko program nauozania, kt6ry opracowalem" Byla to podroZ
po literaturze z zakresu historii jgzyka polskiego i opracowaniach dotycz4cych korygowania blgd6w

logopedycznych. Przypomnienie i poznanie nowych walor6w jqzyka, kt6rego fine4a

i wyszukany

styl rnoZe sprawiad trudno56 w doskonatym jego opanowaniu. Jezyk staropolski r6znil

sig

w zaleimofici od tego, kt6ra grupa spoleczna sig nim poslugiwala. Stanowi to zatem punkt wyjScia
do ksztaltowania sig wymowy polskiej. Najwigkszy wplyw nawyruharue werbalne miaty w5wczas
Srodowiska akademickie, dworskie oraz Ko5ci6l. \M Polsce szlacheckiej nastgpuje rozkwit mowy

Swieckiej. Iffszystkie tradyoyjne przern6wienia okolicznoSoiowe

i

wystqpienia publiczre

oczarowywaly sfuchaczy oratorskimi umiejEtnoSciarni. W odrodzeniu wyrnow4 zaczEto interesowad
sig

w

szkolach. Wprowa.dzono zajgcia

z gramatyki jtzyka

Oswiecenie przynosi rozw6j publicystyki

i

oraz (wiczenia wypowiadania sl6w.

literatury. ZnalazNo to swoje odzwierciedlenie

w mowie, kt6ra zostala udoskonalona. W wieku XD{ niewiele uwagi prffiadano do retoryki.
Obecnie jqzyk sfuZy kreowaniu siebie i wlasnego wizerunku, albo wymianie skr6towych
informacji, Powinien dotyczy(, wyrazaniu stan6w emocjonalnych, chgci, zamiar6w itd. Zachodzi
zatem pytanie:

jak to

osi4gn4C, kiedy bogactwo jgzykowe stoi na skraju prymitywizmu

i

ub6stwa
4

intelektualnego, a sposobem na wyrazanie ernocji s4 wulgaryzmy? R.ozprzestrzenia sig najmlodsza

polszczynta, czyli wprowadzanie przez rnladAe? do jqzykz potocznego pojEi niezbgdnych do
korzystania

z

komputer4 istnienia na czatach, forach, czy blogach oraz funkcjonowania na

portalach spolecznoSciowych. Dodatkowo obsenvujerny brak pomocy ze strony os6b publicmych

i
i

medi6w. Dnennikwze

i

politycy zadziwiaj1 wyraZeniami czy zwrotarni telewizyjnymi

parlamentarnymi, reklama stosuje coraz mocniejsze

i

oslrzejsze slogany

i

metafory, powstaj4

neologizmy nikomu niepotrzebne i niezrozumiale, rosnie kultura obrazu, a maleje kultura czytaua.
ZAajE sobie sprawg ztego,

te jEzyk polski

tym polega rozw6j jgzyka

i

sig zmienia i jest to proces, kt6rego nikt nie zatrzyma. Na

z

historii iEzyka polskiego staram sig
studentom zawsze na pocz4tkolvych zajEciach przedstawiC. .Musz4 mie6 $wiadomoS6, jak
' ksztahowala sig wymowa kiedyd, a jak ksztaltuje siE dzisiaj, powinni miec punkt odniesienia
wstgpnA wiedzg

zal<resu

i zavvafi| r62nce. Maj4 przecie? po skoriczeniu szkoly byi w pelni Swiadomyrni obywatelami aktorami, kt6rzy swobodnie bgd4 podejmowai r6ime dziaNarua kulturalne. A do tego potrzebna jest

wiedza,'lViadorno, 2e me stworzy siE ruz na. zawsze szgwnej normy lvymowy scenicznej, ale
Swiadomo66 pozwala pewniej poruszai sig po rneandrach mowy scenicmej.

Wydaje mi sig, 2e heby m6wi6 celowo, trzpba paznaf zasady rnowy, jakie nas wszystkich
obowi4zr4'4. Realizuj4cprogram lvnczen praktycznych, ornawiamwszystkie zasady jeszczera .,ale

mam mal4 satysfakcjg, 2e, 1ak robiq wyklad vnaz z prezentacj4 multimedialn4 o wymowie
scenicarej, zasadach poprawnej wymo\\y polskiej, grarnatyce jE yka polskiego, studenci z lekkim
niedowierzeniem na mnie pafizq

r6wrie2, 2e

z

i

zaczynajq szepta6" na jakie to oni zajqcia przyszli. Zazmaczam

omfwionego materiatu bqdzie zaliazente. Nie wyobra?am sobie, Zeby student

ko,hcz4cy WydziaL Aktorski

nie rnial wiedzy na ternat z*sad poprawnej wymowy polskiej.

Wszystkie nonny, kt6re zostaly zapisane w Pratvidlach Foprawnej Wymowy Polskiej, sA przez nas
analizowane

i

aktualizowane. Obecnie jEzyk tak burzliwie sig zmienia ze juz od dawna nie miesci

sig w ramach Frawidel... spisanych
zasady.

w

1930 roku. Kolejne wydania

tylko uzupelntajE pierwotne

Ostatnie opracowanie zostalo opublikowane w 1988 roku w Krakowie i to one stanowi4

odniesienie na moich zajgciach. Opr6cz wsponnnianego skryphr, analizujemy wydanie autorstwa

prof. Danuty Michalowskiej O polskiej wymowie scenicznej. To doskonale omdwienie w pelni
odpowiadaj4ce wymaganiom naukowym

i

jqzyk, poslugujemy sig wymow4 sceniczn4

i

na Wydziale Aktorskim. Autorka
w bardzo przejrzysly spos6b nawi1n$e do Prawidel... odnosz4c je do obowi4nfi1cych zasad
w mowie scenicznej. Kazdy kolejny przyklatl jest opatrzony przykladem z literatury, co daje
wigksz4 Swiadomo6{, i zrozrwrienie w$r6d student6w. Wniosek ztej czEfici zajg6: szanujetry polski
tylko na zajgciach.,.

edukacyjnym

obowi4zuj4c4 kultur4 slowa oraz kulturq jEzyka ne

Nastgpnie zajmujg siq ukladaniern

i

analizowantem czqdoi praktycznej zajE1"FoniewaZ

wzpacrynalem tu2 po zakofrczeniu swoich studi6w, bmdzo mi zalehalo na tym, heb,ym podtrzymal
progrirm, realizowany w szkole, ale

i dal sobie

szansg na sprawdzenie wszystkich

pomysl6w, kt6re

mialem w glowie - st4d opisane zajgeiateoretyczre.

Zeby pracowad na jakimkolwiek sprzgcie, trzeha przeczytac najpierw instrukcjg obslugi

ipomat

cho6 trochg jego budowg. Podobnie jest

musze wiedeiei, czym sig posluguja

z apwatem artykulact'nym. Uwazam,2e studenci

i jak nalezy rczgrzewat poszczeg6lne

Postanowitrem r6wnie2, irebqdq omawial na

czgSci aparatu.

I roku samogloski i sp6lgloski niezaleinie odtego czy

wszyscy studenci tego potrzebujq, czy nie. Logopedycznapracamusi by6 wykonan4 poniewa2 daje

to wiedzg dotyczqc4 rcalizacji poszczeg6lnych glosek, buduje poczucie ich warto$ci w
Dodatkowo indywidualna praca logopedyczna dajg szansg na pelne

i

tek6cie.

fachowe pozbycie sig

naleciatoSci attykulacyjnych, gwarowych lub blgdnej rcalizacji glosek. Potwierdzeniern moich
za\oheh programowych sq rozmory

zakoficzeniu szkoty

i

prosz4

o

z

p61rnejszymi kolegami, ktfuzy dzwoniq

do mnie

po

fwiczenia, zasady organizacji pracy araz prograrn, kt6ry

zbudowalern. Szkola teatralna daje mn6stwo mo2liwodci. Wielu,,rnoich" student6w po skoriczeniu
szkoty niekoniecznie chce pracowai w teatrze, a zajmuje sig wla5nie edukacj4. Dlatego na swoich

tylko ,,czysto dykcyjnie" ptzygotowujg sluchaczy, ale r6wnieh dajE szansg na
samodzielne opracowanie rnaterial6w pomocniczych, przeprowadzenie szkolef, wyktad6w,

zajgciach nie

wyst4pieri publicznych przygotowanie prezentacji publicznych. Konieczne, aby zgodnie

z

najnowszymi zasadami

i

nurtami edukacyjnymi spisywali kilkustopniowe konspekty zajq(,;

6wiczenia relaksacyjne, oddechowe, rczonacyjne

i

glosowe, rnotorykE cial4 wprawki dykcyjne

i trening aparatu artykulacyjnego. Ponadto najwazniejsza jest ernoejonalno6C i trafrro56 wypowiedzi.
Dajg im szansg wykazania sig i kierowania tymi dzialaniami, na ile jest to rnozliwe. Aktor powinien

wiedziei co m6wi, jak rn6wi i po co m6wi. Musi by6 Swiadomy, do kogo kieruje tekst i w jakich
warunkach scenioznych. Slowo bowiem stanowi fundament teatru.

Chcialbym, aby studenci

postugiwai

i

absolwenci zdawali sobie sprawg, ize jgzyk"tem polskirn bgd4 sig

w r6inych sytuacjach. To z kolei czgS( zajg6 po$wigeonych

budowaniu etiud.

Otrzymuje material literacki, kt6ry maj4 opracowai, po oz)nn rozpoczlmirmy dwiczenia aktorskie
polqczone

z

peln4 dbaloSci4 o wymowg. Cwiczenia takie poszerzaj4 wyobraZnig

spos6b m6wienia

w

emocjach. Doskonale

i

uSwiadamiajq

w ten nurt wpisuj4 sig zajgcia z logorytmiki, czyli

praktykowanie wyrazistej i akffwnej artykulacji w takt rnuzyki lub rytmy budowane prr,ez sarnych
sfudent6w. Takie dvdczenanie tylko vczqryrazistego m6wienia , alegrzede wszystkim doskonale

wplywaj+ na koncentracjg i skupienie.

Konieczne, aby mlodzi adepci szkoly teatralnej posiedli umiejgtnoSi praktycznego
wykorzystania swoich umiejgtnofci

i

w

wiedzy tak

jak i zawodowym. Filnujq,

zyci'o codziennym

aby tekst, kt6ry otzymuj4 cto czyAnru nie byl ptaskim przeslaniem, tylko pobudzal do
kreatywnego rny5lenia

w

o nirn.

Ptoszg

ich o

stosowanie wszystkich zasad obowiqzuj4cych

wyst4pieniach publicznyctu kiedy sami staj4 przed kolegami

lwiczena r6wnieZ proponujg na zajqciach

i

prezentacji multimedialnych na zadane tematy

i

zabieralq glos. Tego typri

muszg ptzyma6, 2e mohliwo6i opracowywania

i

koniecznof6 przygotowania wypowiedzi ustnej

cieszy sig w5r6d student6w ogrolnn4 populamoSci4

i

zmusza do wytg2onej pracy. Tego typu

zadanta s4 bardzo wymagajqce, poniewaz studenci muszQ

nabieiqco wykorzystywad zdobyt4na

zajqciach wiedzE. Wymowa scericnt4 kt6r4 sig postuguj4 , musi by6 staranna, dobitna,

wyrmist4

plynna i zgodna z polsk4 nonn4 ortofoniczrr4.

Repetitio est mater studiorum - powtarzanie jest matk4 uczenia sig!!! Przeohodzenie do kolejnych

rczdzia\6w programu navczania

w prrypadku, kiedy student nie opanowal

podstawowego

materiahr, stanowi ewidentny b14d, Warunkiem bezblgdnej wymowy jest prawidlowa artykulacja
poszczngfilnych glosek. Podobno dobrego m6wc9 poznaje sig po wymawianiu sarnoglosek. Dlatego

ztak4dokladnoSci4 pracujE wrazze studentarni nad ich prawidlowym, czystlnn brzmieniem.

W dzisiejszym $wiecie aktorem w
producenoi czEsto

z,asadzie moile by{, kazdy. Ftealizatorzy, dyrektorzy czy

nie patny na dyplom

ukoriczenia jednej

z

czterectrt wyirszyeh uczelni

-

szkol teatralnych. Tym bardziej namawiarn student6w do podttzymywania
wysokiego poziomu kultury osobistej i jgrykowej. Filnujg elastycznego podej$cia do Srodk6w
artystycznych

ekspresji aktorskiej. Proszg ioh

o

Swia,ilome poslugiwanie sig oddechern" glosem

i anykulacjq,

o ftreowanie postaci wyrazistych emocjonalnie i artykulacyjnie. Tylko wtedy w pol4czeniu
z intencj4 i swoim wrodzonym wdzigkiem zdobgd4 przychylno$6 publicznoSci, czy kolegdw
stoj4cych po drugiej stronie kamery. Trzeba, szczeg6lnte teraz, traktowa6 nasz zaw6d powaZnie

i z pe\nym

profesjonaliznrem. By6 w petni kompetentnym

i

odwaznym w proponowaniu dziaLait

artystycznych alctorem.

Wszystko co opisalem do tej pory, dokladnie przenoszg na moj4 pracQ teatraln4 edukacyjn4

i spoleczn4. Czqsto powtaflarn, 2e kahdy robi to, co mu odpowiada i sprawia przyjemnoSi. Trzeba
znale26 swoj4 d.og?. Ja wiem, 2e dostarczawe widzowi wzruszeri ze

mlodziehq

i

dziedmi,

a do tego po5wigcanie

czasu spolecmie

sceny, ptaca ze studentami,

w

Stowarzyszeniu Teatralno-

Literackim - to moja droga.

lL^

Na poczqtku referatu zapisalem slowa Witkiewicza, Haslo, kt6re kieruje mojq zawodowq

i

spoleczr4 Frac1, moim dorostym Zyciem. Temat, kt6ry nie dopu5ci do rutyny

i

wewngtrznego

w3'palenia. W kazdej dziedzinie zycia chcg dawai z siebie duzo. Nie dopuszczai do bylejako$ci.
Zawsze stawiam sobie za punkf honorq uprzejmo$d

i

wykonanie kazdej pracy nawet tej pozornie

niemoZliwej albo odwrotnie - btrahej, zpelnym znngailowariem. Bardzo mi zaleiry natym,Zebym
czul satysfakcjg po zrealizowan5rm zadaniu. Star4m sig podchodzid do kaZdego wydarzenia zpeln4
powagq profesjonalizmem. U mnie na wsi nie bylo, niestety, 'v'rydanefl kulturalnych poza

i

koniecznymi akademiami okoliczno$ciowyrni w szkole. Dostgp do kultury wysokiej byl gruntownie
ograniczony - brak firnduszy. Kiedy po skofczeniu szkoty teatralnej przychodzi ten nieprzyjenmy
moment

i

pojawia sig pytanie: co dalej? Zacz4lem wracad my6lami do tych dni spgdzonych pod

skrzydlami rodzic6w.

..

Wybralem, Teatr ZagNqbia
rodzinnego domu

i

w Sosnowcu, poniewaZ

znajduje siq niedaleko mojego

sto'sunkowo blisko Wroclawia, gdzie kontynuowalem pracg

na Wydziale

Aktorskim jako wolontariwz. Odkrylem dngh,r pani Mieczyslawie Walczak - Deleilyfrskiej pasjg
pedagogiczn4. Sprawia
pozateatralne

i

i

mi to

ogromne rado$6,

co przeklada sig na moje obecne

zajgcia

szkolne. Wr6cilem po studiach na ,,stare $mieci". Wiedzialem, Ze posiadarn wiedzg

zdolno3ci, kt6rych na terenie Olkusza

i w okoiicy nikt nie ma, Crulem"

ze grono nauczycieli

i znajomych liczy namoje zaarrgaZowanie w pobudzanie dzialah kulturalnyoh w regionie olkuskirn.
Zgodne z moim mottem, nie pozostalem temu obojgtny,

Z wielk4 przyjemnoSciq i

oddaniem

spelniam sig w tej czE{;ci mojego zycia"

Towarzystwo Kultury Teatalnej, ktdre tworzylo sig przed moim wyjazdem do $/roclawi4

po moim powrocie juz upadato. Rozpoczq\em w nim

pracA

jako wiceprezes. Poskutkowalo to

cyklami warsztat6w teatralnych, lekcjami teatralnymi, organizowaniem wyjazd6w do teatr6w
polqczonych z ich zviedzarnem

i

spotkaniami z aktorami. Staralem sig uatrakcyjniai

zainteresowanie teatrem nie tylko uczni6w olkuskich szkdl, ale

i

i

wzbudza(:

nauczycieli" Mal'ymi krokami

doszedlem do dobrze rozwinigtej dzialalno5ci edukacyjno-teatralnej, kt6ra obecnie ma ogromn4
iloS6 fan6w

w Olkuszu i wszystkich okolicznych wsiach. Caly

czas mam

w riwiadomoSci, zeja nie

mialem takich moZliwo3ci, mnie nikt takich zajEt nie proponowal, do mnie na wie3 kultura teatralna

i zawodowi aktorzy nie docierali. Mam wewngtrzne

poczucie obowi4zku wobec tych, kt6rzy

zpodziwem albo i zprzek4sempatrz-yh na moj4 Scie2kg edukacyjn4. Pr6bujg nadrobi6 to, czego ja

nie do5wiadczalem, a skoro moja pozycja w Srodowisku

i

autorytet, kt6ry sig rnimowolnie

wytworzyl, moZe by6 atrakcyjny dla uczni6w powiatu olkuskiego, to z peln4 SwiadomoSci4 bgdg
realizowal swoj4 spolecznq pracg tak dlugo, jak dtugo bgd1 ze rnn4 ehcieli wsp6lpracowad. Egdq
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docieral do miejsc, gdzie edukacja teatraltajest zapomniana i nieobecna.

A

polrzebna w tej pracy

jest wiedza i doSwiadczenie , k t6re pozyskujg prowadzqc zajqcia we Wroclawiu.

Fraca spoleczn4

o

lct6rej w$pominam,

podstawowyqfu gimnazjalnych

i

to

warsztaty

i

lekcje teatralne

w

szkolach

ponadgimnazjalnych. Przygotowujg zestawy fwiczeh dla kazdej

szkoty - pro$amy nauczatia i prowadzetna zajE6, zktlrych nauezyciele mog4 p62mej korzystal.

Uczniowie chgtnie podejm4 wsp6lprac9 warsztatow4 wtedy,

w

proponowane animacje

i

Erdy

zaczynajq bawi6 sig

performaqtwne czytawa lektur. Musz4 poczu6, 2e jest

to dla nich

atrakcyjne, a ja jako prowadz4cy nie rnamujg ich czasu. To taki maly sukces pedagogiczxry, kt6rym

mogg sig chwali6. Obecnie juZ stale wsp6lpracujg ze szkolami - jestem ,,Przyjacielem" wielu
plac6wek. Z ogomnqrado$ci4 przyjmujg, w miarq mo2liwoSci czasowych, kolejne zaproszenia na
warsztaty. Organizujg grupowe czytane lekhu, na kt6re zapraszam koleg6w, aktor6w do szk6l

i w przebraniu z'epoki, z rekwvytarni dostosowanymi do reali6w ksi4iki, crytarrry na glos jej
fragmenty. OczS.wiScie w porozumieniu z Laucryaielami iEryka polskiego, rcalin$q progmm
nauczania

i tre6ci, kt6re uczef po om6wionej lekturze powinien zra6. Moja aktywno$i w obrgbie

glosnego czytania

to

r6wnieZ ttdziaN

w og6lnopolskiej akcji Cala Polska Czyta Dzieciom

i Og6lnopolskim Tygodniu Czytmia Dzieciom, realizowanyrn EEzez olkusk4 Bibliotekg Publiczn4.
trd4c

tym tropem wraz z dyrekcj4 Powiatowej

i

Miejskiej Bibtrioteki Publicznej

w

Olkuszu

organizujemy Konkurs Mistrza Pigknego Crytana dla gimnazjalist6w z powiatu olkuskiego. Fo
kazdej edycji przygotowujg wyklad

przybliLaf ten temat

i

i gry dotycz4ce

zasad poprawnej

wymowy polskiej. Staram sig

nie tylko uczniom, ale r6wnieZ nauczycielom w jak

najprostszy

przystEpny spos6b. Wierzg, 2e malymi krokami zmienig mentalnoSi jEzykowq

w moim

Srodowisku rodzinnym.
Staram sig r6wniez prowadzid cykliczne lekcje teatralne w szkolach. ZaptryHad moze mi posfu2y6

I Liceum Og6lnoksztalc4ce im. K.K. Wielkiego w Olkuszu. Roczne zajqciazuczniarri i praca
tw6rczoSci4 Agnieszki Osieckiej spowodowaly, irc mNodzie| poznaNa piEkn+ poezjg.
nauczyciele j7zyka polskiego jak r6wniez opiekunowie

i

Z

nad

kolei

instruktorry k6l teatralnych mieli okazjE

zabaczy1,jak powinno sig interpretowac teksty, aby unika6 szkolnej formy recytowania. W tymze

liceum organizowany jest coroczny konkurs muzycmo-recytatorski, kt6ry daje mi
obserwowania postgp6w edukacyjnych. Pelnig tarn funkcjg przewodniczqcego

moZliwoSd.

jury od kilku lat

i mogg sig pochwalid postgpami i Swiadompn podejSciem nauczycieli do tematu recytacji. Widzg,
2e zasady, kt6re przedstawiam, pr4moszQ efekty, anauczycielom coraz bardziej zaczpazaleZef na

dobrym wystgple ich podopi

ecz-rry

ch.
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Tak siE szczE$iiwie ztorylo, 2e rnoglem r6wniel prowadzif sekcjg tearrtakr4 Miejskiego Osrodka
Ktrltury w Bukownie. Mata miejscowoSd kolo Olkusz4 w kt6rej kilkoro dzieci chcialc spgdzad czas
na zajgciach teatralnych. Dla nich to przygoda" zabawa, emocje zvn4zane z wystgpern, dla mnie
ogroilma satysfakcj4 poniewaZ pokazujg po raz kolejny, 2e aktor mohe pracowa6 w mok-u i mied

z tego satysfakcjg.

z takiej ptacy a

Udowadniarfi, 2e nie mam iadnyeh komptreks6w

przeciwnie, daje mi ona silE

i

luir.gcz

wiarg w to,2e moimamkazdym terenie prowadzi6 profesjonalne

w

zajqcia. Kiedy bralem udziat

Szkole Pedagog6w organizowaneJ przez Inst5rfut Teatralny im.

Z. Raszewskiego w Warszawie, poznalem tancerza, kt6ry pracuje na co dziei w Wiedniu, Oprficz
zajg6, kt6re

prowadziw zaurodowych tnafiach i operach, zajmuje sig prowadzeriemlekcji tarica dla

uczestnik6w klub6w seniora

i

student6w skupionych

w

Uniwersytetach Trzeciego Wieku"

Opowiadal, ile radoSci ma z takich zajp i jak bardzo przyjemna to praca. W Polsce chyba jeszcze
nie ma tak duzego zaarryuhowana zawodowc6w w pracg ,,mniej inspiruj4c4", w amatorskim ruchu.
Szkoda, bo kto maucry6 animator6w kultury jak nie my - profesjonali6ci? Uwaiam, 2e tej viedry

i doSwiadczeria

zawodowego

i

tak nikt nam nie zabierze, wigc dzielmy sig ni4

i ksztaftujmy

Swiadome i atrakcyjne dzialattra quasi - teatralne. Skutecznie wplywajmy na podej5cie mlodych do

w

tematu teatru. Udowadniajmy, 2e wejScie na sceng musi mied swoje podparcie

i

mocrtej

zdecydowanej intencji. Takie dziaNane zobliguje uczestnik6w projektu teatralnego do mySlenia.

i

Pozornie latwa

przyjemna praca stanie sig waZr5rm Zyciowynr dodwiadczeniern. Fojawienie sig

ucznidw przedoazami swoich kolegdw ze szkoty oraz publicznodci4 zupehrie spzaobrgbu szJ<oly,
buduje

w nich pewnoSd siebie i daje moZliwo$i wykazania sig niezrvykl4

czasami przybieru zupelnie zawodowy

i

odwag4. Determinacja

profesjonalny wymiar. Osoby zahukane, z problemami

rodzinryrni, czgsto z kompleksami, po kilku zaigciach powstai+iak feniks z popiol6w
zdecydowanie

i aktywnie zabierac glos w dyskusji. To ten moment, kiedy

sig ufmiech, a

w

sercu

ta mala

satysfakcja

z

i

zaczynatr1

na rnojej twarzy pojawia

dabrze realizowanego programu. Wiele takich

moment6w juz za mn4, chocial... ktedyS wracalem z Wroclawi4 w pewnym rnomencie podszedl

do mnie w Katowicach na dworcu mlody mgLczynra. Ponalem go od razu, ponievah przez dwa
latauczqszczal na moje warsd.aty w olkuskim liceum. Przywital sig bardzo sordecznie

jade do domu, bo przyjechal samochodem

i

spytal czy

i zaproponowal mi wsp6lny powr6t. Czekaty mnie

niepowtarzalne wrazenia. Spotkafly prrpadkiem mlody czlowiek, wspomina zalqcia

i

ze mnq

buduje m6j obraz jako czlowieka, kt6ry mial ogromny wplyw na emocje, stosunki koleZeriskie

i w efekcie na jego mlode

?ycie" Faktycznie,

byl to vczefr, kt6ry trigdy glosu nie podni6sl. CigZko

go do czegokolwiek przekonywalem. Osoba zamknigta i wycofana. Moja radoS6 nie miala granic!!!

Stwierdzil, 2e
nastawienie

to dzigki mnie wybral odpowiednie dla siebie

z ,,kanagtowego

studia, opowiadal,

rczpieszczonego mi3ka" na aktynnego

i

jak zmienil

energicznego rnlodego
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czlowieka. Zdobyl sig na odwagg, iteby zacz4t kierowad Swiadomie swoim iryciem, arrj.e czekal, aL
rnama zaproponuje mu rozwiryana. Podwi6zl mnie pod sam dom, co mnie osobiScie krgpowalo,

ale, wysiadaj4c ustyszalem delikatnym gtrosem: pan na to zasluguje. To ogromna satysfakcja!!!
Takie chwile chyba zdnzaj4 sig bardzo rzadko, ale jak one napgdzaj4 do dalszej pracy i budowania
wSr6d tych mlodych ludzi systemu wartoSci! Gdzie$

w glgbi serca wiem,2e drog4 kt6r4 wybralem,

dwiata nie urafuje, ale rnoze te male cr4steazki upigte
Wz,eimq

moj4 rolg. Moze

w

warto6ci, prawdziwe emocje

w

calq ukladankg spowoduj4, Ze kiedy6 oni

glowach moich podopiecznych, mimo'wszystko pozostan4 cenne

i

zdolno$i podejmowania wlaSciwych, zgodnych z ich sumieniem

decyzji.
Po kilku lalash takiego prowadzenia zdq6

i

drukowania fwiczefi, doroslem do tego, 2eby

wydac ksi4zkg, albo trafniej bgdzie naz.d.a| moje dzielo
i nauczycieli, z zaAanrami, informacjami, opisami, podpowiedziami
konspektami lekcji teatralnych, kt6re swobodnie mogq

-

poradnik

a przede

dla

uczni6w

wszystkim gotowymi

byi wykorzystane wg zapisanego pfreze

mnie wzoru. Opracowanie Wyraznie... Doklsdnie... Precyzyjnie... Recytacja

i

Wystqpienia

Publiczne, to wszystkie podstawowe informacje, kt6re nauczyciel prowadzQcy grupg teatraln4 czy

k6lko zainteresowari powinien posiadac. To r6wnieZ pomoc dla uczni6w, kt6rzy chc4 sig sami
podsz,kolid z zak'resu artykulacji, Swiadomo6ci oddechu, glosu

z

rad dotycz4cych interpretacji tekstu

i motoryki ciala, atak?e skorzystai

w czasie przygotowari do konkurs6w

recytatorskich.

W publikacji proponujg gotowe konspekty z zadaniarti. Pomysl na taki rczdzial pojawil sig, kiedy

ohzymalem od jednego
polskich aktor6w

i

z wydawnictw ksi4zkg

Zajgcia Artystyczne. Apr6cz zdjgd wybitnych

og6lnych temat6w okoloteatralnych, nie bylo 2adnej informacji, w jaki spos6b

nauczyciel prowadz4cy takie lekcje ma postgpowa6.. Opracowanie

to nie

podpowiadalo, jaki

kierunek zajgi powinien byd przyjqty i kt6re zagadnienia omawiane. Ban$4c na iwiczeniach, kt6re

od kilku lat wykonujE ze studentami szkoty teatralnej, stworzylem dziesigd cykli iwiczeri,
dostosowanych do odbiorc6w. Kahdy kolejny konspekt to wyasza poprueczk4 dlatego proszQ
czytelnika we wstgpie o powtarzalnori6 wykonywania 6wiczef, Zeby uczestnik njq1 mial peln4
SwiadomoSd wykonywanych zadafi

i

rozumial, po co je robi. Dodatkowo ornawiam zagadnienta

dotycz4ce aparatu amykulacyjnego oraz ternaty

z

zal<resu poprawno5ci

jgzykowej. Przedstawiam

konkretne dwiczenia rozgrzewaj4ce aparat artykulacyjny, podzielone na poszczeg6lne elernenty.
NastEpnie omawiam
poniewaZ

z

w bardm przejrzysty spos6b realizacjg samoglosek ustnych i

ntmr jest najwiEkszy problerrr,

nosowych,

4 jak juz wspornnialern, stanowiq fimdament mowy

polskiej. Wiedz4c jak wiele w4tpliwo$cibudzi intelpretacja tekstu, przedstawiam kilka fragment6w
prazry

i

poazji

z podpowiedziami, jak mozra przygotowac

uczria do recytacji, parnigtaj1c
l1

o zasadach obowi4zuj4cych w czasie planowania wystepienia publicznego. Funktujg kolejne zasady

obowiqzuj4ce przy ukladaniu prezentacji. Zwracarn uwagg na zv'tyczajne, ale jednak zapominane
reguly, kl6re przemawiaj4cy powirierr zna6. Kierujg uwagg m.in. na stosowany ptzez autora tekstu
jEzyk, rozklad akcent6w gramatycznycfu logicznych w wyrazach

i

zdaniach, modulacjq glosu, czy

tennpo wypowiedzi.

mi sig, ie ksiryika jest cennyrn materialem dydakrycmym. Zautarte w niej informacje
pomog? prowadz4cym lekcje przygotowai sig do niej w spos6b profesjohalny.
Z doSwiadozeria wiem, 2e mlodzie? bardzo chgtnie biese udzial w tego typu zajgciach,
a przedstawiane pmeze mnie dwiczerrjLa bawi4, uczq integruj4 i dodaj4 pewnoSci w czasie
Wydaje

prezentanji scenicmej.

w

i

prowadzeniu zajEf

z

Moja propozycja to
zalrr.esu

spotkania, pokzzaly mi,

jaki

podsumowanie wieloletnich doSwiadczeri

kultury slowa i poprawno6ci jEzykowej. Warszitaty, wyklady

ogrom brak6w,

a tym samym zapotrzebowanie na tego typu

opracowanie istnieje. Poradnik wyksztalca umiejgtnoSt wyafunego m6wienia" sp6jnego

i precyzyjnego wypowiadania my$li oraz przsAstawia formg przygotowan wystqpieri publicznych.
Podrgcznik pisany jest bardzo ptostym i opisowyrn jqzykiem, zrozrxrriabq dla kaZdego.
Podzielilem go na kr6tkie rozdzialy wprowadzaj1ce czytelnika

w

arkarn sztuki oratorskiej.

Przystgpna forma gtaftczna ksi4zki, mohra powiedzied, wrQcz kieszonkow4 umoZliwia spokojne
zabieranie

jej ze sob4. I co najwa:Zniejsze,

staralem sig, aby cena opracowania, nie byla wysoka,

poniewaZ odbiorcy - uczniowie i nauczyciele, i tak mn6stwo pienigdzy wydaj+ na ksi4zki.

Duzq zalel4 podrgcznika jest swego rodzaju otwarto66. Tworzg z kazdej lekcji sp6jn4 calo56,
podnosz4c stopieri zaawansowania 6wiczef, pozostawiam jednak duzq swobodg

kontynuowad

i

i

sugerujq, jak

rczszerza{ warsz0at poprzez uZycie podrgcznika jako podstawy, bazy do dalszego

rozwoju i tw6rczego wykorzystania fwiczeft. Wydaje mi sig, 2e moja proporycja jest obowi4zkow4

pozycjq dla kazdego, kto wystgpuje publicznie

i

kto chcialby doskonalid swoje

umiejEtno5ci

oratorskie. Swietnie sprawdzi sig r6wnieZ w przypadku os6b, dq2qcych do zachowania poprawnodci
j

gzykowej swoich wypowiedzi.

Mialem rnoZliwo$d ucznsfriczyl
24 puldzrernka

2A1,4

w

Migdzynarodowych Targach Ksi4zki

w

Krakowie

roku. Niepowtarzalna okazja konfrontacji swojego dziela z odbiorc4. P6l

godziny, ktbre rnialem zagospodarcwane pftfrz wydawnictwo, stalo sig duZq ptzestrzeniq rozm6w,

sugestii

i

opinii, kt6rych wystuchalem. Nie dotarty do mnie w6wczas Zadne krytyczne slowa na

tenat ksiqzki. Wrgcz przeciwnie, navczyciele,Wbrzy do mnie podchodzili, gratulowali mi, m6wi4c:
ale nam pan Sciqgg przygotowal... Dvho radoSci

i

emocji, niezwykle milych

i

niepowtarualnych.

t2

Po tym wydarzeniu podjqlem dzialana promocyjne. Spotykalem sig z kisrownikami

bibliotek, nauczycielami

i

i dyrektorami

dyrektorami szk6l, a nawet metodykiem ds. jgzyka polskiego przy

Kuratorium OSwiaty w Krakowie. Zdajqc sobie sprawg, 2e sam najlepiej zoryamzajg sobie reklamg
ksi4z.ki, proponowalem warsztaty

i spotkania autorskie. Prowadzitem zalEeia z na'oczycielami,

dyrektorami i uczniami. Organizowalem wyktady przy okazji spotkan metodycznych. Je1dzttem po

szkolach

i

prowadzilem lekcjo pokazowe

z

uczriarrri. Proponowalem ksi4zkg jako nagrody

w konkursach literackich, recytatorskich oraz za wybitne osiqgnigcia drrtystyczre,Kahde spotkanie,

to kolejne doSwiadczeni4 zl<t6rych staram sig azetpart i uczy6,2eby w przyszloSci jeszcze lepiej
i trafniej budowa6 programzajgt.

Moje zaangalowanie w pracg na rzecz dzieci i mlodzie|y ptzercrl"iNo sig z

w

pelnoetatowq pracg

w

czasem

Olkuszu. Szukaj4c wyj$cia z trudnej sytuacji koleZanek nauczycielek

skupionych wokol Towarzystwa Kultury Teahalnej, postanowilem zwotta( Walne Zebranie

i w grudniu 2014 roku zalo?ylismy Stowarzyszenie Teatralno-Literackie,

a

TKT zakofczyNo swoj4

dzialalnoSi.
Organlz,acja pozalrz4dowa daje ogromne moZliwofsi

funduszy" Gdyby kto6

w

podejmowaniu dziala,h i pozyskiwaniu

mi kilka lat temu povuiedzial, 2e bEdE wystawial

rachunki

i podpisywal umowy ze zleeeniobiorcami - wyimialbym go. Fotwierdz.a to jednak moje slowa, ze
po szkole teatralnej mozna
prza6lne z,adanta. Rozpoczynalem bez zadnej wiedzy
dotyczqcej prowadzenia stowarzyszenia, ale odbylem szkolenia sfuchalem rad koleg6w z innych

organzacji

i w ten spos6b udalo sig rozwinq| dzialalno66

STL-u. Obecnie mamy w repertuarze

stale funprezy, kt6re organizujemy za darmo dla uczri6w wszystkich szczebli edukacyjnych oraz

os6b niepelnosprawrrych. StaliSmy sig poniekqd

i

zupelnie niechcEcy, mocn4 konkurencj4 dla

dzialaj4cych na terenie miasta instytucji kultury, ktdre posiadaj4 swoje dotacje. Dowodzi to tego, 2e

jeSli chcesz coS osi4gn46

i

zrealizawaf,

to nie ma

Zadnych barier. Moim zalo2eniem jest

na wysokirn poziomie, w pelni profesjonalnej dzieciom i rrtodzieLy.
na koncerty i spotkania zawodowych aktor6w, (piewak6w czy wokalist6w. Staram sig,

udostgpnianie kultury
Zapraszatr

aby ,,mlodzi zapaleircy" mieli mo2liwo56 wsp6lpracy z zawodowcami. I tak z ogromnym
powodzeniem pzy ponlocy nauczycielek skupionych wokol STL-u organizujg: Koncerty Bajkowe
dla przedszkolak6w

Zespotu PieSni

i

i ktas I-III w Miejskim OSrodku Kulhry w Olkuszu, a w wykonaniu Solistki
Tanca SUqSt<. Wsp6lne kolgdowanie z. osobami niepelnosprawnymi

w amrrtacjach i akompaniamentem na zywo olkuskich muzyk6w i kompozytor6w, Warsztaty
i lekcje teatralne oruz wtJlazdy do teatr6w czy filharmonii. Happeningi poetyckie i promowanie
tw6rczoiei regionalnych poet6w. Wielkim moim sukcesem jest zaangahowanie trzech organizacji:
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Pedagogicznej Biblioteki Wojow6dzkiej w Krakowie
Wszystkich

Filii w Olkuszu, Stowarzyszetia

l4rszyscy

dla

i STL-uwpowstanieizaNoirene strony internetowej www"tworcy.olkusz.pl. MarzE, aby

jeszcze zamknigte Srodowisko artystdw olkuskich, dodajmy zawodowych, polEczyla jedna baza,

kt6ra stanie sig swoist4 agencj4 intemetow4 promuj4cq
wLerzE,

te

znajdziemy Srodki

nesz-at

na wydanie publikacji

tw6rczoi6, na podstawie kt6rej

promuj4cych tw6rc6w regionalnych.

Prowadzimy ,,Klub lnteresuj4cej Ksi4zki", kt6rego czlonkinie zaNofily blog z recenzjarni ksi4zek.

V/yj4tkowym

i bardza uroczystym wydatzeniem jest Migdzynarodowy Dzierl Teatru, w czasie
o

kt6rego nastgpuj4 rozstrzygnigcia trzech konkurs6w

zasiggu powiatowym pod patronatem

Malopolskiego Kuratora OSwiatp Starosty powiatu olkuskiego oraz Burmistrza Miasta

w Olkuszu: Konkurs Blizej Teatru -

gdzie szkoty nadsylaj4 sprawozdania

i Gminy

z wyjazd6w do teatr6w;

Powiatowego Konkursu na Recenzjg Teatraln4, w kt6rym pelnig funkcjg Przewodnicz4cego .Iury,

i

Malopolskiego Turnieju Wiedzy

gimnazjalnych

i

o

Teatrze. Wszystkie konkursy obejmuj4 poziorn szk6l

ponadgimnazjalnych. W roku 2015 rozdali$my szkolom

nagr6d ksi4zkowych, elektronicznych

i

neczowych.

To

i rrrtodzie?y ponad 50

spotkanie organizowane

z

wielkirn

rozmachern, pochlaniajqce dwo Gzasu, ale daj4ce wielk4 satysfakcjg. Na zakoriczerie kazdego
sezonu artystycznego wszystkich czlonk6w STL-u Zar"qd zaprasza na wycieczkE szlakami Orlich

Gniazd. Stanowi doskonal4 okazjq do podsumowania podjgtych dzialrafi
przyszloSl, a poz,a wszystkim

..

..

i

czas na spokojne spgdzenia czasu razem na

Prowadzenie organizacji pozarzqdawej otworzylo rni kolejne ciekawe

i

om6wienia plan6w na
lonie natury.

zupelnie nowe horyzonty.

Poznalem osoby odpowiedzialne za dzialalnoSd trzeeiego sektora. Zaowoeowalo

wsp6lnymi projektami. Stowarzyszenie

na Rzecz

to

wieloma

Zr6wnowazonego Rozrvoju Spoleczno-

Gospodarczego KLUCZ jesl organizacjq z wietroletnim do5wiadczeniem w pozyskiwaniu funduszy

i

z wiedzy i podpowiedzi Zarzqdu ,,I<LUCZA"
i archiwizowania jej. Dzigki takiej wsp6lpracy

pomocy osobom niepelnosprawnym. Korzystam

w

zakresie pilnowani4 tworzenia dokurnentacji

mogg realizowal nowy nurt w mojej pracy dolyaz4cy dziatafi z niepelnosprawnyrni

Mam na mySli wiele projekt6w, kt6rych bylern pomyslodawc4

i

i

seniorami.

autorem. Wszystkie dotyczyty

zajEt tenpeutyoznych Wprzez teatr. Np.: Scena Otwortych Uczut, to projekt zrea\izowany
w dwoch Srodowiskowych Domach Samopomocy w Olkuszu i Chrzanowie. Napisalem adaptacje
scenariuszy dla dw6ch grup niepelnosprawnych umyslowo dorostych os6b"
zrealizowali5my wsp6lnie spektakl Kopciaszek a

w

W

Olkuszu

Chrzanowie Sk4pca. Niesarnowite emocje

i wrgcz Swi4tecary nastr6j panowal zar6wno na pr6bach jak i w czasie finafu projektu" Prowadzone
przeze mnie zajgcia pomagaj4 opanowai tremg, wstyd

i

pozwalaj4 wyj6d do widza. Jednoczesnie

wymagrm pelnego oddania sig powierzonym zadanionn

i

proszg

o

wykaz5rwanie sig swoimi
14

pomyslami. Osoby niepelnosprawne

nie mog4 pocza| poblailiwego czy protekcjonalnego

traktowania. Oni s4 bardzo emocjonalni
czlowieka,

jaki nios4 ze sobq, wzflrsza

i w pelni oddani. Szacunek do pracy i

i

wobec drugiego

podbudowuje. Dzigki takim przedsiqwziqciom osoby

niepelnosprawne podnosz4 swoje umiejgtnoSci spoleczne, wiedzg na ternat pracy

kulturalnych, pracy na scenie

w

instytucjach

i przygotowywania wyst4pief, publicznych. Niezwykle rezvkaty

odnotowujq na polu rnotywacji do firnkcjonowania i wzmocnienia poczucia wlasnej wartoSci. Taki

projekt dziaNazawsze w dwie strony. Skoro jest przedstawienie, to musi by6 widownia. Mieszkaricy

powiatu olkuskiego
niepetnospftrwne.

i

chrzanowskiego

To niszczy stereotypy

i

mogli obejrzed pracA wykonanq przez

zmierua pogl4d na postgpowanie

i zachowania

osoby

ludzi

niepelnosprawnych umyslowo. Burzy kolejne bariery spoleczne miqdzy osobami pelnosprawnymi
a niepelnosprawnyrni.

,,BoJg sig

iwiata bez wartoici, bez wraZliwoici, bez myilenia - fwiata, w h6rym wszystko jest

mo2liwe, poniewaZ wdwczos, moZliwe staje sig

ZIo-.."
(Ryszard Kapwi ciris hi)

W

pewnym momencie mojego Zycia pojawila siq obawa, kt6r4

tak

doskonale

w jednym z ostatnich rvywiad6w telewiryjnych ujql w slowa Ryszard KapuSciriski. Zadawalem
sobie pyknie,

-

jak tego dokonai, co zrobit, ireby ne dopuScii do tzw.

teatralna stata sig rnisj4, kt6r4 Swiadotnie

,,ilt'.

Moja praca zawodowa

i z peln4 powag4 realizujg. Tyni ,,malymi kroczkami"

chcg pokazywad kahdej publiczro$ci system warto6ci. Teatr temu doskonale shrrzy. Zauwa?yL.em,

jak wielka

rado$6 daje rni tworzenie

i

granie w przedstawieniach dla dzieci

i

rrrtodzia?y. Obecnie

mam na swoim koncie 31 16l w spektaHach, z czego aL 12 stanowi4 realizacje dla mlodszej i malej

widowni. Patrz1c na swoje dzialaniapo powrocie ze studi6w do Olkusza poniek4d wszystko uklada

mi sig w jedn4

calo56. Intensyr,vnie rozwinigte akcje spoleczne $a rzecz dzieci

i

mtodzieby

przeplataj4 sig caly ezas z moim zycierr teatralnym. Fraca pedagogicara na Wydziale Aktorskim

pozwolila mi na stworzenie opracowania Wyrainie... Dokladnie... Precyzyjnie... dla mNodzie?y,
nauczycieli i instruktor6w teattalnych. Rozpoczlmaj4c pracg w Teatrze Za$qbia zapoczqtkawalem,
zazgodEpana dyrektora Adama Kopciuszewskiego, lekcje teatralne przed lub po spektaklach. Byly

to spotkania zm\odyrni widzami, roanowy, oprowadzanie po teatrze i poka4rwanie tajnych miejsc
przebywania aktora poza scsnq. Pomysl ten bardzo siE przyj$. Obecnie to doskonale rozwiniqta
15

gaLEZ

dnalalnosci teatru. Oprbcz rwiedzania budynku i poznawania tych wszystkich tajertrniczych

miejsc, prowadzg warsrtzty

i

szkolenia

z

zakresu recytacji, budowania etiud teatralnych czy

umiejqtno5ci animacj i dla najmlodszych.
Cala moja praca okoloteatralna po$wigcona jest edukacji dzieci rmlodzi$:y. Doskonale sobie zdajE

z tego, ze jeSli sig nie wyjdzie z propozycj4 do ueznia, to on nie zareagqie. Wyci4gam
otwart4 dloir w kierunku rnlodsrych koleg6w, Iicealistdw oraz dzieci, z nedziq1, ?s podejmq

sprawg

wyzwanie i bgd4 ze mnq wgdrowad i poznawa6 kolejne ipieZki systemrl warto$ci. Kazde spotkanie

teatralne,

to

niepowtarzalna okazja d7lenia

ku temu" Aktor pracuje na sobie i

swojej

emocjonalno1ci, Zdarza sig, kiedy jestem zrneczofiy, zw4tpienie w podejmowane dziaNania. Wtedy
. patrzg na slowa Kapufcifskiego

i

i starann siE przypomniei,

do czego ja, jako zawodowy aktor

tw6rca, dazE- Szukam odpowiedzi na pytaniei czy szczytem rno2liwoSci jest przychodzenie do

teatru

i

odpracowanie swojego czasu? Chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. MoZe brzmi to

hochg filozoficznie, ale mirie tego typu rcrwahqnia uspakajaj4

i

dajE silg na dalszq drogg. Przecie?

dzigkt mojej ptacy ludzie moge ,,coS" poczui, o ,,cz5rmS" porozmawiad, zbudowad nowe relacje,
przypornnied sobie, po co my wladciwie jestesmy na t1,'rn Swiecie..

Od dawna jestern zafascynowany dzialantami kulturalnymi dla dzieci

i

mtadneiry.

Z calega

serca kibicujE kazdej inicjatywie po$wigconej rozwojowi inklektualnemu mlodego pokolenia.

Z wielkq nailziej1 czekam

i

i

sg

przynosz4 niespodziewane ronvi4zania. To zagadki, kt6re ja jako ,,detekfyw" chcg

mam nadziejg jeszcze dtugo bgdg rozwiyzywal.Nie mniej jednak sw6j autoreferat pragng

po$wigcii pracy nad spektaklami dla dzieci
spotkalem

i

dla dzieci

rrilodziefi. Kocham teatr akaLde wyzwanie alctorskie fo wyr62nienie. Spektakle wieczorowe

fascynuj4ce

i

z;;wsze na kolejne przedsigwzigcie teatru edukacyjnego

i

mtodziezy. Wynika to z faktu, 2e w ostatnich latach

w pracy scenrcarej fenomenalnych

mlodych widz6w. Dzieci czerpi4

re2yser6w, tw6rc6w teatru dla najmlodszych

z takiej fonny edukacji

bardzo duZo wlaSciwych zachowafr"

DoSwiadczam i obserwujg to na sobie, jako tata oraz tw6rca. Ci4gle powtarzam i ttumaczg ucznionl
2e bohaterowie sceniczni,

to ludzie z otoczenia. Mo2liwofi konfrontaoji mnie aktora

i zarazern

postaci scenicznej z grup1mlodzieiry sprawia mi niezwykl4 przyjemnoS6. To co dla mnie nomralne

i ztryczajne, dla nich jest fascynujEce i niecodzienne. To wielka radoS6 gra6 dla mlodego vndza
catrkowicie skupionego i rozumiejpe5o, co sig do niego m6wi. Oni nie powinni dqty| do
sklasyfikowania spektaklu wedlug pewnego katatogu stereotyp6w, sztywnych recenzji
prowadzonych wg klucza. Doskonale zdajq sobie sprawg

z

tego, 2e przedstavnamy historie,

w kt6rych fizia\biorq iryvn bohaterowie. W teatrze nie ma scen science fiction, ale jest kontakt,

zyry czlowiek i prawda, To niepodwa2alna

wartoSd teatru, o

kl5rej zawsze m6wiq mlodszej grupie
16

widowni. NaleZy im sig takie wytlrumaezerieo poniewaz oni nie maj4 obecnie moirliwoSci w5nzud
tak dokladnego analizowania literatury. Wydaje mi sig, 2e moim obowi4zkiem, jest podpowiadanie

i

opowiadarrie.

Ani swojej wrcdzy, ani zdolno3ci do grobu ze sob4 nie chcg zabieru6

Pragpg

natorniast,2eby kto$ kiedyS powiedzial,ize,bgd4cwtaatrze, odcrytaN sensy przedstawionego Swiata

w najlepszy i najwla$ciwszy spos6b. MoZe 6wiat prezentowany na scenie zmusi rntrodego widza do
przemy5leri i zainspiruje do roan6w o systernie wartoSci i wlaSciwych postawach ...

Kiedy bylem na pierwsz5mr roku studidw moja cudowna opiekunka roku Pani Prof. Hanna
Herman-Cie$lik, powtaruaNa nam nieustannie: kotulki nie zamyknjcie sig na jeden kierunek. Alcor

dzisiaj ntusi umiei ipiewat, tatrczyc i piglmie gTat! Obecnie powtarnrn to swoim studentom...
Faktyczrrie, id4c do prdcy
zadania

w

teatrze, musisz mied SwiadomoSd, ze bEdziesz wykonywal tbime

i tylko od Ciebie zaleiry, na jakim poziomie

przyszlo rni zagrad

w

siE zaprezentujesz. Wspominam

to dlatego,

2e

bajce rezyserowanej przez Anetg Gluch-K1ucznik. To pedagog szkoty

teatralnej, Dziekan Wydziatu Lalkarskiego. Zaproponowala narn realizacj E Najmniejszego balu

iwiata autorstwa Maliny Pue6lugi. Premiera odbyla sig 21 wrze$nia 2013 roku. Forma

czarnego

teatru. Po razpierwszy mialem szansg uczeslricryi wpracy nad spektaklem, wkt6rym jedn4postac

gtal4trzy a nawet cilery osoby. Pierwsza trudnodi, jaka sig pojawil4 to kostium nryeNne inny ni?

te, w kt6rych gralem do tej pory. Byl to dfugi p\aszcz z naszytynd elementami z materiatu
fluorescencyjnego. Pod wplywem Swiattra ultrafioletowego mienil sig kolorami. Podobna byla forma

but6w, rgkawiczek

i

czarodziejskiego kapelusza. Pan PrzechodAeil, kt6rego grcNem, funkcjonowal

w dw6ch Swiatach: realistycznym imagtcznym - szarnpteatrze.Pruca w tego typu przedstawieniu

daje niepowtarzaln4 okazjg do poznania na nowo swojego ciala
obserwowalem,

i

warto$ci ruchu. Na sobie

jak niewiele trzebq Zeby tak $rto wyrazi6. Jak najprostsze rczwryzama dalq

mn6stwo satysfakcji. Konwencja spektaklu moZnapowiedziec ograniczala ilo66 Srodk6w ekspresji.
Wszystko musialo byi wypunktowane ibwdzo czytelne. Chalakterystyczne dlaezarnego teatrujest
uciekanie

w ciernn4

przestrzeh sceny. Widz nie ma mo2liwoSci patrzenta

w oczy aktora, kt6re

w teatrze dramatycznym odzwierciedlaj4 my$li bohatera. To ogromna trudno5d! Zmiana sposobu
mySlenia o przygotowywaniu spektaklu

i budowaniu postaci, byla nie lada wyzwaniem.

Pan Przechodziefi nie do kofica opanowal magiE. Stara sig wyczarowywaf,

fiime zabawne

rzeczy, zlvviev4tk4 owoce, ale obserwuj4c jego dzialama juz na sarnych pocz4tku spektaklu, nie do
korica mu sig to udaje. Przygotowuje bal, ale nikomu na tym, opr6cz niegoo rue zaleiry. A najmniej
L7

malej Migawce

i

-

rcrkapryszonej

-

Kr6lowa Malusia

rodzice

,

i

rozpieszczonej kr6lewnie, kt6ra powoduje, ze

Kr6i Maciupek

zostaj1 wystrani na planetg du2ych. Dziewezynka musi udad sig

w podr6z po ciele mamy, zeby jq sprowadzi6. Pan Przechodzierl'uwielbiany Frzez dzieci, poniewaz

i przedstawil magiczne drzrvi ,,maxi mini". Dzigki nim rnaluchy
przenosilem do innego, malego $wiata. Po wielkich oczaeh dzieci i okrzykach ,,taaaaakkkkk",
zwracat sig do nich bezpofrednio

wiedzialem, 2e p61dq razem ze rwr4 w podr6Z scenicznq. Swietnym rcztrnryanrem byly slowa
kierowane do widowni, 2e nie wolno u4rwa6 telefon6w kom6rkolrych albo
vrryznaczenis czasu,

kiedy mog4 i56 skorzystad

i podpowiadalem rozwiryana dzieciom w prosty

i

z

robii zdjg'{

oruz

toalety. Tlumaczylem zachowania

czytelny spos6b. Do tego rnusialem usprawnii

swoje zdolno$ci manualne, poniewaZ tajemnczy kapelusz wirowal

i

krgcil sig w moich palcach

niczym kosmiczny spodek.
Cz-amy teatr daje

to dzigki

wiele moZliwo6ci m.in. takq, ircjak Pana Przechodnia nie bylo na scenie,

czarnej podstawie kostiumu

I tak bylem

i

kapturowi, m6gl sta6 sig kfun6 zupelnie innym.

niewidocznym dla wfiza sanrolotem Migawki albo n6ikq Fchelki. Mn6stwo rado$ci

pr4miosta mi realizacja sceny Ciarek. Postacie pojawily sig tylko raz, w czarnym tealaze. Widad
nam bylo dlonie w pomarafczowych rgkawiczkach i sprgzrymy zarcieszczone na glowie.

Odebrano

mi mozliwo$d grania ttxarzq, oczarni, cialeml!! Kr6tka

doSwiadczeniem

i

ksi4zkowym przykladem czarnego teatru

ekspresjg przeloLrytrem na widoczne dla widza elementy

i

i

I znowu...,

scena byla niepowtazalnyrn

teatru lalkowego. Cal4 swoj4

ciala. Intencja stowa rnusiala byi pelna

klarowna, heby rtte zburzyd ei4glo$ei spektaklu. Bardzo latwo w przedstawieniach dla dzieci

tnwai wqtek i spowodowad tym samym oderwanie ich uwagi od sceny. MoZliwoSd
spektaklu lalkowym daje kolejne ciekawe

i

zagtamla

niepowtarzalne do$wiadczene. Slowa prof" t{erman-

Cie$lik znalazly potwierdzenie w rzeczywisto$ci. Dla nrnie osobiScie, to kolejny dow5d na to,
praca aktora nigdy sig nie zamyka. Caly czas czekamy na nowe

Ci4gle sig ucz5imy

w

i z peNn4 odpowiedzialno$ci4 i

wraZenie, 2e teatr to m6j nal6g. Takich emooji

i

oddaniem

i

2e

niespodziewane rontiqzarna.

to realizujemy. Czasami mam

balansowaniamad przepa6ci4 nie zapewnia Zaden

rnny zaw6d.

Uwa1arrt, ze

w bardzo atrakcyjny

spos6b poprowadzili$my mlodego vndza po systemie

wartoSci. W momencie kiedy nie wida6 twany aktora

i

oczu, zupehrie zrnienia sig forma grania.

Bylo to nowe doSwiadczenie, kt6re stalo sig bardzo cennQ lekcjq Tego typu spektakle uruchamiaj4
wyobraZnig. Powstala reahzacj4 kt6ra w budzo komrurikatyvrny

i zabavny spos6b przedstawia

losy znudzonej dziewczynki. Bezzbgdnej ideologii i patosu, dziecimiaty okazjE przypornnie6 sobie

trzy podstawowe slowa: proszg, przepraszan i dziglatjg. Ci4gle wej5cia Pana Ptzechodnia na soeng,

l8

byly informowaniqm ddeci nabiehqno co mog4, a czego nie powinny robi4" Dynarniczna akcja nie
pozvnlaNa matym widzom na rozgadywanie sig, ale dawala szansg wh4czertta sig

w

spektakl,

Pomijaj4c czgsto pojawiajqcE sig w realizacjach dla dziepi nachalnoSd i infantylnoSi, zbudorvaliSmy
Swiat peten zagadek

i atrakcji. UciekliSmy

od typowego dydakfyzmu. Stworzyli$my przesttzefl dla

malega widza, kt6ry m6gt wej$6 w kontakt z aktorem

i z pelnym zawtgu2owanrem uczestniczy! w

spektaklu. Dzieci rozvijaj4 sig intelektualnie bardzo szybko. Dlatego taka forma pochlaniata ich
calkowicie. Sukcesu tego przedstawienia nale?y szukai w doskonalym'noarmieniu mlodego widza

i

odczytaniu jego aktywnoSci

w dzisiejs4m

6wiecie. Fantastycznie skomponowana muzyka

podkreflala wainofif scen i pomagalarozsz!frowad nastroj bohater6w. Po raz pierwszy spotykalem
sig z sytuacjq kiedy kompozytor (Tcmasz

tr

uc) ukladal mwykE pod intencjg

i

tempo m6wienia

aktora. Jak4 to dawalo mobilizacjg na kolejnych spektaklach...

RadoSi tworzenia

i

grania spektakli mNadziehowych

i

dzie*,ipcych najwspanialej

odzwiereiedla reakcja widz6w. Nie zgodzg siE z nikim, kto twierdzi" ze dzisiejsza rnlodzieL tylka
patrzy w smartfon, co j4 zamyka i odcina od rzeczywisto5ci. Po to jesteSmy MY, dojrzali

do proponowani4 tw6rcy, Zeby pokaza(, im nowe i

i

gotowi

ciekawe rozttiqzaria. Uzupelniamy

mimowolnie ich Swiat. Doskonalyrn przykladem teafru dla mlodziezy, kr6ry wci4ga ich bez pamigci

jest spektakl Wakacje z duchami w rezyserii Jerzego Jana Poloriskiego, w adaptacji scenicznej
Piotra R.owickiego, na podstawie tekstu Adama Bahdaja. Premiera odbyla sig 25 kwietnia 2015

roku. Dramatwg przygotowal scenatiusz bardzo skrupulatnie, logicznie, a do tego

z

lekkim

przymruleniem oka. UNozyN wydarzenia na wz6r wsp6lczesnych seriali kryrninalnych. Jgzyk,
kt6rym sig poslugujq bohaterowie, doskonale i bez Zadnego problemu dociera do nastolatk6w i jest

w pelni przez nch

zrontmialy. Caly spektakl to nic innego

rozstrzygartie w4tk6w

i

jak

zagadka matematyezn4

wyci4ganie wniosk6w na podstawie przeslanek. Czw6rka przylaci6l:

Paragon, Mandzaro, Dziewi4tka

i

Perelka, kl5rego rnam przyjemno5d gra6, zaklada agencjg

detektywistycznqi zacrynaj4prowadzi6 Sledztwo. To przedstawienie naszpikowane ofektami, kt6re

nie pozwalaj4 oderwad oczu od sceny. Catq scenografig twouq Sciany mieszkani4 kt6re
w zalehno5ci od potrzsby stajq sig tajemniczymi podziemiami Zamku Sieleckiego, w kt6rych
mieszkaj4 rdetoperze, ubogim wn€trzem mieszkania

w

sosnowieckim blokowisku, ekranem do

wyfwietlania zdjEf zabytkowych budynk6w otaz miejscem, gdzie drukowane

sQ na.zwy

miejsc,
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w kt6rych bohaterowie sig znajduj4. Skromnq lekko popielata scenografia poztwala wyci4gn46 na
plan pierwszy problemy bohater6w i akcjg przedstawienia.

Tempo spektaklu zostalo dostosowane do mlodego widza. Nie ma czasu na nudg. A to wydaje sig
bardzo waanie, biorqc pod uwagg skr6towy system porozumiewania sig mlodziezy. Akcjg spektaklu,
napgdza cata technicma grqpil pracownik6w teatru. Wrgcz porwg sig na stwierdzenie,2e sq to dwa

spektakle: pierwszy, to dwiat kreowany przez bohater6w. Drugi budowany za kulisami, stanowi
podstawg dla aktor6w bgd4cych na scenie. Dotyczy to m,irr. systemu otwierania i zamykania drzwi

ukffich w fuianach scenografii. Pod$wietlania powycinanych nietoperzy oraz innych dziwnych
i inacjonalnych stworzeri w bokach scenografii, albo uruchamiania ogromnego wentylatora,k6ry
podnosi do g6ry kilkumetrow4 folig malarsk4. Wszystkie te dzialaniaprzypisane s4 duchom Zarr/r;u
Sieleckiego.

DoroSli mghczyiti wciqlaj4 siE

i
i

w postaci nastolatk6w.

Spotykaj4 siQ 15

zacrynajq wspominad. Wielka zastuga reiryser4 kt6ry poprowadziN nas

w

lat po

maturze

strong najbliasz4

najbardziej aaakayjn1 dla rrfiodego widza. Relacjonujemy na bie?4co wszystkie waine dla

toczqcego sig Sledztwa zdnzenia. Pikanterii dodaje pusta przestrzefi na scenie. Zimne kolory
Swiatel. Twarze bohater6w rozjaSnione jasnymi podkladami. Fowieki

i

i

oczodoly przyciemnione

pomalowane na szaro. Daje to niepowtazaln4 okazjE, Zeby to wla5nie widz zaezql pobudza6

wyobraznig i wypelniad przrestrzert. sceniczn4.

Akcjg dynamizuj4 fwietnie

skomponowane songi Joanny Fiwowar-Antosiewicz. Utwory

wyr6i:naj4 sig oryginalnym brzmieniem, typowym dla dzisiejszego pokolenia nastolatk6w.
Milosrty vtw6r Perelki i Dziewiqtki Spiewamy jak w prawdziwych musicalach. Jazzowa ararZacja
stanowi cudowny kontrapunkt do formy wykonania. Rozchodzqcy sig nastolatkowie Spiewaj4
o sobie nawzajem,Zeby pod koniec utworu polEezyd sig i zatariczy| t*Jad taneczry niczym z ,,You
can dance".Wodzie? takie momenty speletaklu

i interpretacje utwor6w uwielbia. Podstaw4 zawsze

s4 prawdziwe emocje. Przecie2 Perelka faktycznie zakochal sig

i

w

Dziewi4tce. Pokazujemy

opowiadamy z prrymruheniem oka prawdziw4 historiE. Takie dzialania

i

rczwi4zarna sceniczne

powoduj4, zerrfrodziez ogl4dajqca spektakl kibicuje nam od pocz4tku do samego kofca.
Choreografie ukJadal fenornenalny Jarek Staniek, co nas mobtlizowalo do wytq2onej pracy- Nie

ttumaczyli$my sig, 2e jesteSmy aktorami,

a nie

tancerzami. Byli6my oczarowani pomyslami

i kreatywnoSci4 tancerza. OsobiScie bardzo lubig tariczyd i

Spiewa6, dlatego dla mnie to dodatkowy

walor spektaklu.
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Staralem sig, buduj4c postai Perelki, zachowywad podstawowe wartodci

z DziewiEtkq czy w kcnfrontacji z

N4andharo

i

w

relacj ac}r. czy to

Paragonern" IVllodzi bohaterowie spotykaj4 sig

codziennie na blokowisku, znaj4 sig doskonale, oo stanowi podstawowe odbicie do ukladania

relacji. Kuhdy z nas mial jasno przedstawione zalohenia postaci. Re2yser na $amym poczqtku
poprosil o przeprowadzenie pewnego rodzaju transformacjr. Zaleta\o mu, Zeby jak najbadziej
wyluszczyd charaktery postaci. PodkreSlai je ruchem, mentalnoSciq sposobern mySlenia. Perelkg
uczy'nilem zwinnym, lvrQcz nadpobudliwym, patrz4c ra spos6b poruszania siE

$ydaje

oaly czas podskakiwal, a nie chodzil). Kontrast stanowi wewngtrzy, ci4gty niepok6j
mlodzian, kt6ry bardzo chce uczestniczyf

w

srE

i

jakbym

strach. To

dnalarlLach agencji detektywistycznej, ale niebardza

potrafi i zwyczajne sig boi. Kazdy kolejny pontysl zapisuje w swoim notesiku. Daje mu to pewnodi
siebie. Wszystko zmienia sig, kiedy WmEe Dziewi4tkg. Zatraczenie powoduje, Ze staje sig
mlodym mElczyzn1 i stawia cznlo kaZdemu wyzwaniu.

Kolejn4 warlo6ciq spektaklu jest jego regionalno5d. Pokazujemy odwiednsqcym nas uczniom,
rno2na

z

peln4 swobod4 opowiada6

o

osadzonej

w

r6znych czasach

w kt6rym rzekomo straszy

i

i

w

Teatrze Zaghgbia

s4 do wielkich dziel

literattry polskiej

iryciu przyjaci6l

w Sosnowcu wla$nie. Z,azwyczaj widzowie przl,rv,ryczajeni

z

2e

Sosnowca

miejscach. Tutaj maj4 okazjq zobaczyt, Zamek Sielecki,

odwiedzid betonowe blokowiska, gdzie

w dalszyrn ci4gu spaceruj4

Ferelka, MandZaro, Paragon i Dziewi4tka.
Wakacje

z duchomi bawiq Srnieszq budzA refleksjg, ucz4

i twymaj4 w napigciu. Po spektaklu

rrilodzie? wrqcz wykrzykuje, podekscytowana wydarzaniami, co widzieli i jakie wraZenia wynieSli

z
i

widowiska.

Ilo$i pytan sk4d? po co?

spostrzeZenia s4 trafione. Dowodzi to

dLaczego?

cieszy

i bawi mnie. Uwagi

tylko wyj4tkowoSci tego przedstawierna. Z cal4 pewnosoiq

tarcalizacja stanowi doskonaly obraz tycia i emocji howaruysz4cych mlodemu pokoleniu.

Chcialbym jeszcze mtr6ci6 uwagg na widowisko pt.: Pyza na polskich drLikach w reZyserii

i

adaptacji scenariusza .Arkadiusza Klucznika. Premiera odbyla sig 28 maja 2016 roku. Tw6rc4

przedstawienia jest wybitny polski aktor lalkowy, teZyser

i

dyrektor Teatru im. H. Ch. Andersena

w Lublinie. MoZna bylo sig spodziewad,he opr6cz planu irywego, bgdzie takZe lakowy.
Tekst ,,Pyry..." po ruz pierwszy zostal vrydany w 1938 roku. Pszenna kluska zamiast wskoczyd do
garnka, postanowila uda6 sig

w podr62 po Polsoe. Forma wiersza zostala zachowana. Adaptator
2l

postarai siE, aby tekst napisany wiele lat ternu zyska\. now4 wartoS6, Caty spektakl

to mrJzyczrfl

podr62 Pyzy po Folsce. PrzezgodzinE ciqgie Spiewamy, ta{rcrymy i opowiadamy.

lub inaczej przystanek w podr62y, opisuje inna muzyka. Tw6rcq
wszystkich utwordw jest Marcin Partyka. Pozwolil sobie na konnpozycje aluzyjne,
Ka1dq kolejn4 przygodq

charakterystyezne, moqno osadzone w regionie odwiedzanym ptzezbohaterkg.

Na scenie

w

identycznych kostiumach mEilczyiti

przylegaj4ee czarne bhna

i

- biatre koszule, cz-ame spodnie i

kobiety:

sp6dnice ze zdobientami od dotu. Aktorzy pigknie gladko uczesani,

akf,orki z dhugimi, grubymi warkoczarni. Caly spektakl stanowi muzycznq podr6Z. Malego widza

prowadzi po Polsce Wiatr, opowiadajqc o kolejnych niespodziankach. Po rczpoczgciu spektaklu

w kolowrocie taicz4 walczyk4 po cz)4rl zacrynaj4 opowie56. Wymaga to ogromnej
perfekcji i dgzej dyscyphny. Spektakl jest Spiewany, co powoduje, 2e wykonanie musi byi bardzo
wyraztste, zsynchronizowane i cz-ytelne w odbiorze dla trzylatk6w. DuLa iloS6 uklad6w
choreograficznych polqczorrych z przestavmaniem scenografii (czterech podest6w na k6lkach,
cztery pary

tworz4cych kolo)

i

zakhadaruem element6w

ubioru, wymaga perfekcji

i

skupienia. Skromne

kostiurny na pocz4tku spektaklu, w jego trakcie przybierujqprzerilime formy. W Toruniu zakladam
ogromny piernik i stojg w witrynie sHepowej. Na G6rnyrn SQsku (moja ulubiona czgsd spektaklu)
ubieram kask g6rniczy
zakladam pas g6ralski

i

gumowce, biorg ogromny

i kapelusz z orlim pi6rern,

kilof i ziehd4an do kopalni. W

Zeby odtariczy6 slyn4cy

Zakopanem

w calej Polsce ,,gdralski

przytuperrf'. Uzupelnieniem dla widza poszczegfilnych temat6w s4 obrazy wydwietlane na
horyzoncie .Dzieci mogq zobaczyt wjbafiziej typowe dla danego miejsca budynki (Palac Kultury

z

w Warszawi e),

pejzaZe (tsialowiez a), czry prace r1czne - wycinane serwety. Schemat spektaklu jest

ezytelny. Opowiadamy o regionie $piewaj4c, po azym nastgpuje typolvy dla miejsca taniec. Kahda

kolejna piosenk4 to inna opowiefd, co firy-cztery minuty stajE siE kims zupelnie innym. Postacie
majq 6Zne charaktery i temperamenty. Przerwy miqdzy piosenkami wypelnia k6tki komentarz

Wiatru. Ten spek;takl to wyzwanie dla aktora, zar6wno pod kontem kondycji jak i elastycznoSci
aktorskiej. piosenki Spiewarny w dwu i tr6jgtosach, co dla aktor6w dramatycznych znajduj4cych sig
w planie lalkowym stanowi niecodzienne i wyj4tkowe zadanie. A na widowni najtrudniej szy wldz jest nudne lub
dzieci. To oni bez skrqpowania vtyktzyczq, 2e im sig coS nie podoba, albo
nieciekawe. Dziecka nie oszuka siq

w

taden spos6b. I nikt z nas na zaglgbiowskich deskach nawet

nie pr6buje sig oszczefza(. Tworzyrny jedn4, wsp6lnq z$ffiq zalogq. Spektakle zespolowe
wyrnagaj4 zaafaniaaktor6w do siebie. Jestenn tym szczgfiliwcem, kt6ry wsp6ltworzy zesp6l Teatru
Zag\gbia. To nielatwa praau ale daj4ca wymierne kotzyfici. Gl6wnie w temacie obraz'u aktor6w,

kt6ry budujemy w oczach vndza'
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.Pyza..." to propozycja dla najmlodszych. Fo raz piefwszy przygotowali5my przedstawienie dla
dzieci od trzeciego roku Zycia. Uatrakcyjnieniem spektaklu jest to, ze grtulowa Pyzato pilka, kt6r4
animuj4 aktorzy. Zmstalem postawiony wtaz

z

kolegami

w

wyj4tkowej paradzie muzycznej.

Wykorzystujemy typowe dla teatru lalkowego rekwizyty. W mojej piosence ,,Janka spod Lowicza"

Wje?dzwt na podefcie. W rgkach trzymam glowE konia" Interpretacjg tskstu i uklad piosenki
zrobilem zgodnie z zasadani, kt6re mam wypracowane od wielu lat i sig sprawdzaj4. Pozostalo
tylko opanowanie dosyi sporych rozmiar6w rekwizytu. Owa ',glowa konia musiala ,ry()
i funkcjonowad razem

z.e mn4.

Moja intencja i wyrazistoSd musiala byC tak poukladan4 Zeby dneci

mialy wrazenie, 2e Janek tal<tyczne jedzie narumaku.

Z

teatrem tnuzycznym rnam stycznofd od premiery dyplomu

w

rezyserii prof. Wojciecha KoScielniaka. Tam stawialem pierwsze kroki wyrazistoSci slowa

i

czystoSci intencji

w formie musicalu.

w PWST Cyrono de Bergerac,

Dlatego spektakl Spiewano-tanoczny nie sprawil mi

trudnodci. Wyj4tkowa byla konfrontacja zdolnoSci animacji. Po taz kolejny moglem pozr:ait tajniki

niezwyklego teatru lalkowego. Teatru, kt5ry mnie zawsze interesowal.
Przedstawienie skierowane do dziecka jest jednoczednie wyrazem szacunku wobec bardzo mlodego

widza. Dostarcza rozrywkg

w

spos6b niebanalny, przez co wychowujemy malego odbiorcg.

Wszystkim zalezy na ptawidtowym rcrwoju dnecka. Ten spektakl jest doskonalym przyktradem

lekcji wychowawczej dla przedszkolak6w. Foza warstw4 temaficzn4 widowiska - poznanie Polski

i

najwaZniejszych miejsc

-

dostarczarny radoSd

caly czastrzeba nadzorowad

z

i

i

odrobing szalefstwa. W tego typu produkcjach

dbad o widza. Niech talrczqskacz4 bawiq sig

akorarni. Niech ucz4 sig kultury

i

szacunku do drugiego czlowieka

i

i

$piewajqrczem

Polski

w zupelnie

przewrotny i zaskakuj4cy spos6b.

Wybralem trzy spefttakie dla dzieci, poniewirZ ich realizatorami s4 wspaniali tw6rcy teatru dla
dzieci. Osoby, kt6re doskonale majq zasady funkcjonujqce w przedstawieniach proponowanych

najmlodszym. Przywolanych przeze mnie realizator6w l4ezy jedna wsp6lna cecha: wszyscy
ukoriczyli Wydzial Lalkarski PWST we Wroclawiu. Poniek4d chcialbyrn, aby moje opracowanie
stalo sig wyrazem szacunku wobec ich zaangaZowania

i

pracy, kt6r4 wykonuj4. Sposobem na

docenienie wspanialego teatru lalkowego w Polsce.

Podstaw4 teatru dla dzieci

i

mlodzieiry, dla rnnie Swiadomego

i

zawodowego tw6rcy, jest

jego rola w ksztahowaniu systemu warto$ci. Teatr ma cieszy6, bawie, uczy(, ma by6 atrakcyjny dla
23

postaral sig, aby tekst napisany wiele lat temu zyskat now4 wartoSi, Caty spektakl

to muzyaan

podr62 Pyzy po Fotrsce. Frzez godzinq ci4gle Spiewamy, tafrczymy i opowiadamy.

lub inaczej przystanek w podr62y, opisuje inna muzyka. Tw6rcq
wszystkich utwor6w jest Marcin Partyka. Ponrolil sobie na kompozycje aluzyjne,
KaZd4 kolejn4 przygodg

charakterystyczne, mocno osadzone w regionie odwiedzanym ptzezbohaterkg.

Na scenie w identycmych kostiumach mphczyiti
przylegaj4ee czarne blazy

i

- biale koszule, czarne spodnie i

kobiety:

sp6dnice ze zdobieniami od dotu. Aktorzy pigknie gladko uczesani,

aktorki z dlugimi, grubymi warkoczami. Caty spektakl stanowi mvzyczll4 podr6z. Malego widza
prowadzi po Polsce Wiatr, opowiadajqc o kolejnych niespodziankach. Po rozptoczgciu speltaklu
crtery pary w i<olowrocie taficz4 walczyk4 po c4rm zacrynaj1 opowie6i. Wymaga to ogromnej
perfekcji i duzej dyscypliny. Spektakl jest Spiewany, co powoduje, 2e wykonanie musi byi bardzo

wyraziste, zsynchronizowane

i

choreograficznych pol4czortych

tworz4cych kolo)

i

czytelne

z

w

odbiorze dla trzylatk6w. Duza ilo56 uklad6w

przestawianiem scenografii (czterech podest6w na k6lkach,

zakhadanem element6w ubioru, wytnaga perfekcji

i

skupienia. Skromne

kostiumy na pocz4tku spektaklu, w jego trakcie przybierajqprzedzne f"rmy. W Toruniu zakladam
ogromny piernik

i

stojg w witrynie sklepowej. Na G6rnym SQsku (moja ulubiona czg$i spektaklu)

ubieram kask g6rniczy

i

gurnowce, biorE ogromny

kilof i zjeildham do kopalni. W

Zakopanem

zakladam pas g6ralski i kapelusz z orlim pi6rem, 2eby odtariczyd slyn4cy w calej Polsce ,,g6ralski

z przyttryem'. Uzupelnieniem dla widza

poszczeg6lnych temat6w s4 obrazy wyfwietlane na

horyzoncie.Dzieci mogq zobaczylmjbardziej typowe dla danego miejscabudynki (Palac Kultury

w Warszawie), pejzaze (Bialowieza), czy prace

rgcz.Te - wycinane sorwety. Schemat spektaklu

jest

czytelny. Opowiadamy o regionie $piewaj4c, po czyrn nastgpuje typolvy dla miejsca taniec. Kazda

kolejna piosenk4 to inna opowie$i, co trzy-cztery minuty stajg sig kimS zupelnie innym. Postacie

majq lrll2ne charaktery

i

temperamenty. Przerwy migdzy piosenkami wypehria ls6tki komentarz

Wiatru. Terr spektakl to wyzwanie dla aktora, zar6wno pod kontem kondycji jak

i

elastycmoSci

aktorskiej. Piosenki Spiewamy w dwu i trojglosach, co dla aktor6w dramatycznych znajduj4cych sig
w planie lalkowltr stanowi niecodzienne i wyj4tkowe zadanie. A na widowni najtrudniej szy widz -

dzieci. To oni bez skrgpowania wyktzyczq, 2e
nieciekawe. Dziecka nie oszuka siq

w

im sig coS nie podoba,

Laden spos6b.

albo jest nudne lub

I nikt znas na zaglgbiowskich

deskach nawet

nie prdbuje sig oszczqdzad. Tworzymy jednq, wsp6ln4 zgranq zalogq. Spektakle zespolowe
wynragajq zaufania aklor6w do siebie. Jestem tyrn szczg$liwcem, kt6ry wsp6lfiirorzy zesp6t Teatru

Zaglgbia. To nielatwa praaq ale dajEca wymierne korzySci. Gl6wnie w temacie obraza aktor6w,

kt6ry budujemy w oczach widza.

widza. Staram sig dostosowywai do pqdz4cego Swiata

i

odnawiad rolg teatru

i sztuki w iryciu

mlodego czlowieka. ChcA szukai rozwi4zafi ciekawych, atrakcyjnych i nowatorskich, takich, kt6re
skupi4 uwagg widzu jeszczn niedofwiadczonego w kontaktach z teatrem. Fomagam przekierowad
.iego uwagQ na rzeczy

watnq aby prznzy* cale przedstawienie,

olaedlania uczl6 jakie towarzysz4 oglqtajEcym

emocjami,

ocrqa

wyobraZni Niech paftzq

Niech stan4 sig w przysdoSci mqdrymi

i

tylko obejrzat spektakl.

D4Zg

do nazywama
spektakl. Staram sig, aby crytali to co widz4

do pobudzania v,ryobtuini mlodych odbiorc6w sztuki

i

a nie

teatralnej, FrowokujE

i lqcz4 ze sob4 wszystkie

elementy tworz4ce teatr.

$wiadomymi ludfmi, kt6rzy podejrnowa6 bqd4 odwazne

decyzle onzzabior4 glos w sprawie. Niech buduj4 wlasn4 rnocn4 i zdecydowan4 osobowo66. BojE

sig prostego

i

ptaskiego odczytywania intencji. Brak btyskotliwoSci

poziom intelektualny dzieci

d4zyt

do

i

trNodzieiry. Nie chcg takiej rzecrywistoSci, takiego Swiata... BEdE

edgkacji poptzez teatr

i ciekawe dla mlodych widz6w,
pracy

i

i obycia ze srtukq obrni;-

i

proponowal rozwi4zania

na tyle atrakcyjne

heby ,,malymi kroczkami" wplywa6 La zmllarn7 podej$cia do ludzi,

otaczajqcego nas wszystkich 6wiata.
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