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RECENZJA DOROBKU ARTYSTYCZNEGO I PEDAGOGICZNEGO
DR PRZEMYSLAWA KANIW ZWTAZKU Z POSTEPOWANTEM O NADANTE
STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH

Przemyslaw Kania - rocznik 1983 - ukonczyl studia na Wydziale Aktorskim Pafistwowej
Wyzszej Szkoly Teatralnej w Krakowie Filia we Wroclawiu w 2007 roku. W tym samym roku
zadebiutowal na scenie Teatru Zaglqbia w Sosnowcu rolq Mlodszego byka Garbusa
w przedstawieniu KubuS Fatalista ijego pan w rezyserii Andrzeja Marii Marczewskiego. Z Teatrem
ZagNqbia jestzwiqzany zawodowo do chwili obecnej, zagral tu w 26. przedstawieniach m.in. Filona
w Balladynie i Mizerka w Wesolych kumoszkach z Windsoru /re2. Katarzyna DeszczJ, Gilbefta
Blythe'a w Ani z Zielonego Wzg6rza /re2. Jan Szurmiejl Wactawa w Pornografii, Flake'a
w Karierze Aftura Ui, he2. Jacek Bunsch/, Franka w Plotce /reZ. Tomasz Man/, Aktora w Miqdzy
nami dobrze jesf /reZ. Piotr Ratajczak/, Korzencu rez. RemigiuszBrzykl czy Czenuonym Zaglqbiu
Aleksandry Poplawskiej i Marka Kality. Wiele z jego rol, pomimo tego, 2e powstaly poza gl6wnymi
o6rodkami kulturalnymi kraju, zostalo wysoko ocenionych i wyr6znionych na wielu festiwalach teatralnych lKorzeniec oraz Koh, kobieta i kanarek w re2. Remigiusza Bzyka, czy Najmniejszy bal
Swiataw reZ. Anety Gluch - Klucznik/.

W swoim autoreferacie habilitant wspomina lata dzieciristwa i wczesnej mlodo6ci,
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pienruszy, udany udzial w konkursie recytatorskim, kiedy poczul powolanie do aktorstwa. Wtedy tez

mial szczq6cie spotkad na swojej drodze poetg i pie6niarza Leszka Dlugosza, kt6ry dostrzegl jego
aktorskie predyspozycje i talent oraz upewnil go w sluszno6ci wybranej drogi. W 2003 roku
Przemyslaw Kania zostal studentem PWST we Wroclawiu. Na lll roku studiow zainteresowal sig
szczeg6lnie zagadnieniami wymowy scenicznej. Wa6nie temu tematowi po6wigcil swojq pracQ
magisterskq, napisanE pod kierunkiem prof. Janusza Deglera. Jego wielkie zainteresowanie tym
tematem tnrya do dzisiaj, dr Przemyslaw Kania jest cenionym pedagogiem i obecnie prowadzi na
Wydziale Aktorskim we Wroclawiu zajgcia z techniki i wyrazistoSci mowy.

Do postqpowania habilitacyjnego dr Pzemyslaw Kania zaproponowal temat Edukacja
teatralna dzieci i mlodzie2y, a jako dziela - publikacjq Wyrainie... Dokladnie... Precyzyjnie....
Recytacja i Wystqpienia Publiczne oraz role w przedstawieniach teatralnych - Najmniejszy bal
Swiata w re2. Anety Gluch - Klucznik, Wakacje z duchami w reZ. Jerzego Jana Poloriskiego oraz
Pyza na polskich droZkach w re2. Arkadiusza Klucznika.

W styczniu 2014 roku w wydawnictwie Novae Res ukazala siq publikacja pt Wyra1nie....
Dokladnie.... Precyzyjnie.... Recytacja iWystqpienia Publiczne - podrqcznik dla osob
wystqpujqcych na scenie, nauczycieli, aktor6w i instruktor6w teatralnych pracujqcych z mlodzie2q.
Opracowanie Przemyslawa Kani jest cennym zbiorem konspekt6w, ktore mo2na wykorzysta6
w pracy nad glosem, wyrazisto6ciq slowa i intonacjq. Autor posluguje siq w nim fachowym,
a jednoczeSnie przystqpnym jgzykiem. Jest to niezwykle waZne, poniewaz praca tego typu
wymaga cierpliwo6ci i nie przynosi szybko spektakularnych efektow. Gl6wnym celem tego
opracowania jest zachqcenie adepta do wykonywania proponowanych 6wiczeri, ktore
w konsekwencji doprowadzalE do profesjonalnego poslugiwania sig slowem. Duzq wartoSciq tego
zbioru jest fakt, ze nie sq to tylko tzw. 6wiczenia techniczne, kt6re majq to do siebie, 2e ich
wykonywanie powoduje szybkie znu2enie. Wiele z nich to zadania wymagajqce wejScia w innq
perspektywe, czy wrecz w rolq, co pozwala na poszerzanie wyobra2ni cwiczqcego. Jej pobudzenie
jest niezbqdne do prawidlowego poslugiwania sig glosem, dobrej artykulacji i swobodnego
poruszania siq w przestzeni dZwiqkowej. Oczywi6cie podrqcznik ten zawiera tez 6wiczenia stricte
techniczne, bez kt6rych nie da siq osiqgnq6 dobrych rezultatow w zakresie artykulacji. Autor
jednak tak prowadzi swojego czytelnika i wykonujqcego 6wiczenia, aby jak najbardziej
zainteresowa6 go tematem, a wrecz motywowa6 do dalszej pracy. Cwiczenia sq ulozone w spos6b
logiczny - od rozgrzewek, poprzez 6wiczenia aparatu mowy i artykulacji do konkretnej pracy nad
interpretacjq. lch r6znorodno56 pozwala kazdemu z odbiorcow wybra6 coS dla siebie. Atutem tej
pracy jest tez lo, 2e 6wiczenia w niej zawarle mo2na wykonywad zar6wno indywidualnie, jak
i grupowo. Reasumujqc, Przemyslaw Kania w podrqczniku Wyra1nie... Dokladnie.... Precyzyjnie
Recytacja i wystqpienia publiczne odkrywa przed czytelnikami tajniki sztuki operowania jednym
z najpiqkniejszych instrument6w - glosem, kt6ry za pomocE modulacji, intonacji i banruy buduje
dramaturgiq wypowiedzi, tworzy aurQ niepokoju, uspokaja, czy przykuwa uwagQ. Trening
zaproponowany przez Kaniq sluZy doskonaleniu tej umiejqtno6ci, a tak2e uczy poprawno6ci
artykulacyjnej, oddychania w mowie, frazowania onz prezentuje zasady kultury slowa. Jednak
najcenniejsze w tej publikacji jest to, 2e trafi ona nie tylko do profesjonalist6w z duzych o6rodkow
kulturalnych, ale przede wszystkim do os6b, ktore czujq potrzebg doskonalenia sig w tej
dziedzinie, a majq trudniejszy dostqp do trener6w prowadzqcych takie zajqcia. W pa2dzierniku
2014 roku autor mial okalq skonfrontowa6 swoje dzielo z czylelnikami na Miqdzynarodowych
Targach Ksiqzki w Krakowie i utwierdzi6 siq w celowoSci swojej publikacji.
Jak ju2 wspominalem, Przemyslaw Kania jest aktorem dramatycznym- i zdecydowana
wigkszoS6 jego dzief to role w tzw. repeduarze dla doroslych. Jednak, jako dziela w przewodzie
habilitacyjnym wskazal role w przedstawieniach dla dzieci, gdyz to one zbli2yly go do Swiata
dziecigcej wyobraZni, co bylo mu niezbqdne do pracy edukacyjnoteatralnej z dzieemi i mlodzie2q
szkol podstawowych, gimnazjow i liceow. Pierwsza z tych rol to Pan Przechodzieri
w Najmniejszym balu Swiata Maliny PrzeSlugi w reZ. Anety Gluch - Klucznik. Spektakl zostaN
zrealizowany w konwencji czarnego teatru, a posta6 Pana Przechodnia funkcjonujqca w dwoch
Swiatach: realistycznym i magicznym zostaNa poprowadzona pzez Przemyslawa Kaniq
nietypowymi Srodkami aktorskimi. Zostal niemal pozbawiony podstawowych Srodk6w ekspresji
aktora dramatycznego, czyli gry oczami, twarzq i cialem, pozostal mu praktycznie jeden - kostium.
Tego wymagala konwencja czarnego teatru. Aktorowi dramatycznemu, kt6ry dotqd nie mial
kontaktu z tego typu dzialaniamijest niezwykle trudno odrzuci6 cale przetestowane na wielu rolach
spektrum doSwiadczeh scenicznych i podporzqdkowac siq tak specyficznej i narzuconej przez
re2ysera formie. Kania wychodzi z tego zwycigsko, uciekajqc od infantylnoSci i nachalnego
dydaktyzmu, z jakim czgsto mo2na siq spotka6 w przestawieniach dla dzieci realizowanych
w teatrach dramatycznych.

Czqstq praktykq tych teatr6w jest wystawianie spektakli dla dzieci realizowanych przez
rezyser6w niemajqcych ani wrazliwoSci, ani do6wiadczenia zwiqzanego z lworczo6ciq dla dzieci.
W tych trzech przypadkach jest inaczej. Zar6wno rezyserka omawianego wy2ej przedstawienia
Aneta Gluch - Klucznik, jak i rezyserzy pozostalych dwoch spektakli to tw6rcy zwiqzani glownie
z teatrem dla dzieci i mlodego widza, absolwenci Wydzialu Lalkarskiego PWST w Krakowie
Filia we WrocNawiu.
Drugim zgloszonym do oceny dzielem sq Wakacje z duchamiAdama Bahdaja w adaptacji
Piotra Rowickiego i rezyserii Jana Jerzego Poloriskiego. W przedstawieniu tym Przemyslaw Kania
wcielil siq w rolq jednego ztrzech gNownych bohater6w - Perelkq. Wraz z kompanami Paragonem
i Mand2aro zakladajq agencjg detektywistycznq i prowadzq Sledztwo w sprawie zaginionego kota
Wkr6tce okazuje siq, ze wokol pobliskiego zamku krgcq sig podejrzane osoby i to wlaSnie ich
niejasne dzialania krzy2ujq plany nasi bohaterowie. Historia zaczerpniqta z powie5ci zostala tu
wpisana w lokalny kontekst i przeniesiona do sosnowieckiego Zamku Sieleckiego, kt6ry staje sig
wa2nym elementem kreacji scenicznego Swiata. Ten Swiat jest w spektaklu opowiadany nie tylko
Srodkami epickimi, ale.takze poprzez znakomite piosenki i choreografiq Jaroslawa Stafika.
Rownie2 w tej dziedzinie scenicznej Przemyslaw Kania znakomicie prezentuje swoje umiejgtno6c'
aktorskie, czego dowodem jest cho6by duet Perelki i Dziewiqtki, a takze inne oryginalnie brzmiqce
utwory, Spiewane na zywo mimo skomplikowanych ukladow choreograficznych. W taki oto
nienachalny spos6b bohaterowie Wakacji z duchamipokazujq mlodym widzom, jakq rolq w zyciu
lokalnych spoleczno6ci odgrywa zaanga2owanie w sprawy dziejqce siq wokol nas. Dowodzq,2e
mamy na to konkretny wplyw i ze to nasze dzialania mogq je zmienia6.

Ostatnim dzielem zgloszonym przez habilitanta jest spektakl Pyza na polskich dr62kach
Hanny Januszewskiej, wydana w 1938 roku bajka dla dzieci o malej Pyzie spod t-owicza. Autorka
popzez stosowanie symboliki narodowej, przywolywanie znanych motyw6w z ludowych piosenek,
ukazuje folklor i podkre5la piqkno polskiego krajobrazu, a podro2e bohaterki urozmaica
bogactwem jej przyg6d i fantazyjno5ciq Srodk6w lokomocji. Rozmaito6d wqdrowekPyzy podkre6la
r6wniez melodia wiersza, jego zmienny, falisty rytm, bogactwo rym6w oraz charakterystyczne dla
poetki skladniki tahca i ruchu. WlaSnie na tych Srodkach zostal oparty spektakl wyrezyserowany
przez Arkadiusza Klucznika. Jest on skierowany do widz6w od lat 3 i zabiera ich w niezwyklq
wqdr6wkg do Zelazowej Woli na koncert Fryderyka Chopina, do Warszawy, do piernikowej stolicy Torunia, na kurpiowskq wieS, Slqsk, Podhale, do Krakowa, Puszczy Bialowieskiej czy Kazimierza
Dolnego. Przedstawienie to jest utrzymane w konwencji musicalowej i odznacza siq przede
wszystkim grq zespolowq. Aktorzy wsp6lnie kreujq przestrzef scenicznq, zmieniajqc scenografiq.
przechodzqc z postaci w posta6, zamieniajqc siq w Srodki lokomocji, przenoszEce bohaterkg
w kolejne przestrzenie i komentujq wydarzenia. Jest to kreacja zespolowa, w kt6rej ka2dy
wykonawca musi wykaza6 siq szczeg6lnq uwagE iwyczuciem wobec partnerow, aby nie zaburzyc
rytmu przedstawienia i nie wypa6c z kreowanego na scenie Swiata. W tych dzialaniach warsztat
aktorski Przemyslawa Kani zn6w jest niezawodny" Stawiane przed nim zadania realizuje w spos6b
perfekcyjny. Jest to dla niego kolejne do5wiadczenie, z ktorego wychodzi zwycigsko i to utwierdza
go w jego zalo2eniach, ktore stosuje w pracy edukacyjnej z dziecmi i mlodzie2q.

Tu

dochodzimy do najcenniejszej, choc malo spektakularnej strony dzialalno6ci
Przemyslawa Kani. Jest niq praca edukacyjna i teatralna w jego rodzinnych stronach, mie6cie
Olkuszu i okolicach. Dokumentacja dotyczqca jego dzialalno6ci spolecznej i zwiqzanej z edukacjq
teatralnq jest imponujqca. Swiadczy o tym ilo6c lekcji, wykladow, warsztat6w i program6w

edukacyjnych. Wszystkie te dzialania i projekty to autorskie pomysly Przemyslawa Kani, kt6re
realizuje na terenie powiatu olkuskiego. W 2014 roku zostal prezesem powolanej przez siebie
organizacji pozarzqdowej - Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego w Olkuszu. Stowarzyszenie to
prowadzi obecnre state dzialania na rzecz uczniow szkol wszystkich szczebli edukacyjnych,
a tak2e os6b niepelnosprawnych i stalo sig konkurencjq dla dziatajqcych na terenie miasta
instytucji kultury Organizuje warsztaty i lekcje teatralne, wyjazdy do teatr6w i filharmonii. Wspolnie
z filiq Pedagogicznej Biblioteki Wojewodzkiej w Krakowie i Stowarzyszeniem Wszyscy dla
Wszystkich Przemyslaw Kania stworzyl stronq internetowq www.tworcv olkusz.pl
Zalo2one pzez niego stowarzyszenie prowadzi Klub Interesujqcej Ksiqzki, organizuje konkursy na
recenzjg teatralnq iTurniej Wiedzy o Teatrze. W Srodowiskowych Domach Samopomocy prowadzi
lzw. Scenq Otwartych Uczu6, dla os6b z upoSledzeniem umyslowym. Przemyslaw Kania
zrealizowal tam dwa spektakle: Kopciuszka i Skqpca, kt6re zostaly zaprezentowane publiczno6ci
w Olkuszu i Chrzanowie. Taka konfrontacja os6b niepelnosprawnych z widowniq burzy stereotypy
i uprzedzenia, a tak2e otwiera miejscowq spoleczno66 na odmiennoS6, jakq niesie ze sobq
wszelka ulomno56, czy po prostu inno56. Burzy bariery spoleczne pomiqdzy ludZmi.
Pan Przemyslaw Kania wydaje sig by6 nie tylko fascynatem dzialaf kulturalnych dla dzieci
swoim
stowarzyszeniu, ale tak?e w Teatrze Zaglqbia w Sosnowcu. Zapoczqtkowal tam lekcje teatralne
dla dzieci i mlodzie2y, kt6re odbywajq sig po spektaklach. Prowadzi tam rozmowy z mlodym
widzami, wprowadza ich w tajniki teatru, prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu elementarnych
zadah aktorskich i animacji. Te trzy przystanie: Teatr Zaglqbia, Paristwowa WyZsza Szkola
Teatralna orcz Stowarzyszenie Teatralno-Literackie stanowiq dla pana Przemyslawa Kani
fundament, na kt6rym buduje on swojq tw6rczq pasjq Wzajemne przenikanie siq do6wiadczen
zdobywanych w tych miejscach stanowi podstawq jego wiedzy, kt6rq przekazuje w niebanalny
spos6b we wszystkich penetrowanych przez siebie Srodowiskach.

i mlodzie2y - jest ich profesjonalnym animatorem i tw6rcq. Te pasje realizuje nie tylko w

KONKLUZJA

Po zapoznaniu siq z dorobkiem adystycznym, naukowym, pedagogicznym i dzialalnoSciq
spolecznq dra Przemyslawa Kani stwierdzam, ze wnosi on znaczqcy wplyw na rozwoj sztuki teatru
w Polsce. Popieram wniosek rady Wydzialu Aktorskiego Paistwowej Wyzszej Szkoly Teatralnej
im. L. Solskiego w Krakowie o nadanie Przemyslawowi Kani stopnia doktora habilitowanego sztuki.
Niniejszym stwierdzam, ze osiqgniqcia artystyczne i pedagogiczne dra Przemyslawa Kani
spelniajq wymagania art. 16 Ustawy z dn. 14.03.2003 r" (Dz" U. z 2003 r. nr 65 poz. 595,
Dz.Uz2005 r. nr'l64poz.1365, D2.U.22011 r.nr84poz.455,Dz.U.z2014r.poz.1198).
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