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Dr Przemyslaw Kania, jest aktorem Teatru

ZagNEbie

Zarz4du Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego

z

w

18.02.2017

Sosnowcu, pelni funkcjg Prezesa

siedzibq

w

Olkuszu oraz pracuje jako

wykladowcaWydzia\u Aktorskiego Paristwowej Wyzszej Szkoly Teatralnej im. L. Solskiego

w Krakowie Filii we Wroclawiu. 12 marca 2012 uchwat4 Rady WydziaNu Aktorskiego wyaej
wyrnienionej Uczelni uzyskal tytul doktora sztuki w dziedzinie sztuk teatralnych na podstawie

pracy Praca nad rolq Waclawa w spektaklu ,,Pornografia" W. Gombrowicza w re2yserii
Jacka Bunscha w Teatrze Zaglgbie w Sosnowcu, kt6rej promotorem byl dr hab. Wojciech
KoScielniak.

Jako student Wydzialu Aktorskiego dzigki

dr

Mieczyslawie Walczak

-

DeleZyriskiej

skierowal swoje zainteresowania ku zagadnieniu ksztalcenia lvymolvy. Efektem wsp6lpracy

byla praca magisterska Ksztatcenie Wymowy studentfw Wydzialu Aktorskiego,
zbiorem obserwacji

i

bgd4ca

wniosk6w wyei4gnigtych z analizy zar6wno programu nauczania jak

problem6w logopedycznych kandydat6w przystgpuj4cych

r

do egzamin6w wstgpnych i

student6w. Po zakoriczeniu edukacji dr Kania wyst4pil o mozliwoSt, udzialu w zajgciach dr

Walczak

-

Delezyirskiej w ramach wolontariatu, kt6ry po czasie zmienil sig w asystenturg,

otwieraj4c sposobnoSd rozpoczgcia samodzielnej pracy pedagogicznej pod fiazw4 Wymowa i
Logopedia Artystyczna. Godne podkreSlenia jest to, 2e dr Kania konsekwentnie podqzat tak
wczeSnie luqrznaczon4 sobie drog4. Nie zgadzatr sig

z postgpuj4cym zubo2eniem

jgzyka,

uwaZal, 2e prowadzi ono do ub6stwa intelektualnego. ,,Rozprzestruenia sig najmlodsza
polszczyzna, czyli wprowadzanie przezmlodzie? do jgzyka potocznego pojp6 niezbgdnych do

korzystania

z

komputera

(...) oraz istnienia na forach

internetowych. Dodatkowo

obserwujemy brak pomocy ze strony os6b publicznych oruz mediow.
obrazu, a maleje kultura czytania.".

(...)

roSnie kultura

Dr Kania postanowil zaznajamiai student6w z zasadami

dawnej polszczyzny, korzystajqc z Prawidel Poprawnej Wymowy Polskiej (wydanie

roku uzupeNniajqce oryginal

z

1930 roku) oraz

z

1988

z O polskiej wymowie scenicznej autorstwa

prof. Danuty Michalowskiej. Jednak gl6wnym i nadrzgdnym celem dr Kani byLa ijest chgi
zaszczepienia w mlodych studentach szacunku do jgzyka polskiego nie

tylko na zajgciach,

ale

r6wniez na co dzieh.

W

dorobku artystycznym

dr. Kani znajduje sig duho ciekawych 161 teatralnych

zreahzowanych w TeatrzeMalym we Wroclawiu, ap62niej w Teatrze ZagNgbie w Sosnowcu.
WSr6d nich jest migdzy innymi Waclaw

w Zemicie (rez. Edward Kalisz), Mlodszy byk w

Kubusiu Fatalifcie i jego panu, Mizerek w Wesolych kumoszknch z Windsoru (reL. Katarzyna
Deszcz), Aktor w Migdzy nami dobrze

jest (reZ. Piotr Ratajczak), Batman w Piaskownicy

(reZ.

Jerzy Bielunas), Gustaw w Slubach paniefiskich (reL. Grzegorz Kwas), Dyrelrtor (Tezeusz) w
Snie nocy letniej (reL.Krzysztof Popiolek) oraz wiele innych.

Wyb6r Teatru w Sosnowcu nie byl przypadkowy. Dr Kania pochodzi zpololonego niedaleko
Olkusza, w kt6rym za czasSw jego mlodoSci mo2liwoSci rozwoju w kierunkach artystycznych

byly ograniczone. To tam jednak zaczynalaksztaltowai sig jego SwiadomoSc artystyczna, tam
po rM pierwszy zetln4N sig ze slowem m6wionym uczestniczqc w konkursach recytatorskich.

Tam stawial swoje pierwsze teatralne kroki

i

wystgpowal jako konferansjer. To wlaSnie tak

poznil. Leszka Dlugosza. Byla to w jego |yciu chwila przelomowa, gdyZ to wlaSnie ten
Artysta zainspirowal go do spr6bowania swoich sil w szkole teatralnej.

Habilitant czul sig w obowi4zku, aby zdobyte w szkole

i

na deskach teatralnych wiedzg i

doSwiadczenie ,,oddai na uslugi" wszystkich zainteresowanym ze swoich rodzinnych stron.

,,Bgdg docieral do miejsc, gdzie edukacja teatralna jest zapomniana

i

nieobecna". Jako

wiceprezes Towarzystwa Kultury Teatralnej w Olkuszu, a w latach p6Lniejszych jako prezes

Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego, zajmuje sig prac4 na rzecz lokalnej spolecznoSci.

/-\,
f(,0

/w\

Realizuje cykle warsztat6w, lekcje teatralne, organizuje wyjazdy do teatr6w
autorami. Wsp6hworzy

innymi

w

i

bierze aktywny udzial w wielu konkursach

i

i

spotkania z

festiwalach, migdzy

Og6lnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom, Konkursie Mistrza Pigknego

Czytania. Organizuje spotkania promocyjne lokalnych literat6w, happeningi poetyckie.

Wsp6lpracuje

ze

Stowarzyszeniem

na rzecz Zr6v,nowahonego Rozwoju

Spoleczno-

Gospodarczego KLUCZ, dzigki kt6remu realizuje projekty dotyczqce zajgc terapeutycznych

poprzez teatr dla os6b niepelnosprawnych.

Z pelnym

lokaln4 spolecznoS6, dzieli sig swojq wiedzq,
mentalnoS6

Po

i

zaanguhowaniem animuje kulturalnie

doSwiadczeniem, staraj4c sig zmieniad

jgzykow4 iteatralnq w swoim rodzinnym Srodowisku.

kilku latach spgdzonych w szkole teatralnej i pracy z mNodziel4 dr Kania wydaje poradnik

dla uczni6w

i

nauczycieli Wyrainie...DoHadnie...Precyzyjnie..,Recytacja

i

Wystqpienia

Publiczne. Publikacja zawierazadania, informacje, opisy, podpowiedzi oraz konspekty lekcji
teatralnych. To pomoc dlanauczycieli i dla uczni6w,hJ6rzy chc4 rozwija6 sw6j aparat mowy,
SwiadomoSd oddechu, glosu

i

motoryki. Duzym plusem niniejszej publikacji jest jej

sprawdzone praktyczne zastosowanie,

jak pisze autorka recenzji ksiqzki dr Kani: ,,Autor

ksi4zki jest praktykiem. Zajmuje sig na co dzieh tym, co opisuje w swojej ksi4zce, a co jest

niezmiernie cenne.

W

opracowaniu zauwalalne

jest doSwiadczenie i zywy kontakt

opisywanymi treSciami. Warlo tczy(, sig od kogoS, kto zna sig na tym co robi

i

z

sam uczy

innvch".

To wlaSnie vtyzej wymieniona publikacja, bgd4ca syntez4 wszystkiego, czego Habilitant
nauczyN sig podczas

swojej drogi pedagogicznej oruz artystycznej, jest jednym z punkt6w

wyjScia w przewodzie habilitacyjnym. Dr Kania powoluje sig r6wnieZ na role w spektaklach
Najmniejszy bal Swiata, Wakacje z duchami oraz Pyza na polskich dr61kach.

Habilitant cytuje w swoim autoreferacie opiekunkg roku Hanng Herman-Cie5lik, kt6ra
nieustannie powtarzala,,kotulki nie zamyknjcie sig na jeden kierunek. Aktor dzisiaj musi

umiet ipiewat, tariczyt i pigknie gra6!", Dr Kania doskonale zdawaL sobie sprawg z
koniecznoSci aktorskiej wszechstronno6ci i elastycznofici zaczynaj4c pracA nad Najmniejszym
balem

iwiata, Spektakl mial premiery 2l wrzesnia 2013 roku,

byN v,ryre?yserowany

przez dr

hab. Anetg Gluch-Klucznik, Dziekan Wydzialu Lalkarskiego. Forma czarnego teatru. Praca
nad tym przedstawieniem stwaruaLa ogromne moZliwoSci do poznania swojego ciaNa. Czamy

teatr, zostawiajqce pole dla efekt6w wizualnych odbiera aktorom mozliwoS6 graniamimik4.
PublicznoS6 nie ma moZliwoSci patrzeniaw oczy aktora, kt6re

w teatrze dramatycznym

odzwierciedlaj 4 mySli bohatera.
Cigzar ekspresji przenosi sig na widoczne dlawidza elementy cialaprzypominaj4c

i podkreSlajQc wagg ruchu scenicznego. Najwazniejsze jednak dla dr Kani byta w tym
spektaklu mozliwoSd obcowania zmlodymwidzem. Przechodzieri, bohater grarry ptzez

Habilitanta wchodzi w bezpoSrednie interakcje z dziedmi, oprowadza ich po Swiecie
spektaklu, prowokuje rozmowg, podpowiada, kieruje it\umaczy" Jak pisze dr Kania:
,,Sukcesu tego przedstawienia nale?y szukad w doskonalym zrozumieniu mlodego widza

i odczytaniu jego aktywnoSci w dzisiejszym Swiecie".
Premiera spektaklu Wakacje z duchami miala miejsce 25 kwietnia2015 roku (rez. Jerzy Jan

Poloriski). Scenariusz. skrupulatny, logiczrry,

z lekkim przymruZeniem oka, inspirowany

wsp6lczesnymi serialami kryminalnymi. Historia czworki przyjaci6N prowadzqcych Sledztwo.
Jgzyk spektaklu zostal specjalnie dopasowany do mlodego odbiorcy, tak samo jak tempo
przedstawienia

-

dynamiczne, nie pozwalajqce rozprasza6 sig i gubii w4tk6w. Wprowadzono

piosenki i uklady choreograficzne,kt6re opowiadajq o bohaterach oraz ich relacjach. Rezyser
prowadzil aktor6w w strong najbardziej atrakcyjn4 dla mlodzie2y, zalehalo mu na stworzeniu

postaci charakterystycznych, polo|yl duzy nacisk na ruch, mentalnoS6, spos6b mySlenia.
Perelka, postai grana przez

dr Kanig, byl zwinny, ruchliwy,

sposobie potuszania sig, jednak

czasem nadpobudliwy w

w Srodku czul ciqgly niepok6j, niesmialo66 i strach. Spektakl

spotkal sig z zyvrym zainteresowaniem ze strony mNodzie2y, przejawiaj4cym sig w okrzykach,
pytaniach i wyglaszanych po spektaklu spostrzezeniach. Jak w autoreferacie pisze Habilitant

i

,,RadoSi tworzenia

grania spektakli mlodziezowych

i

dziecigcych najwspanialej

odzwierciedla reakcja widz6w. Nie zgodzg sig z nikim, kto twierdzi, ze dzisiejsza mlodzie?

tylko patrzy w smarlfony (...). Po to jestesmy MY, dojrzali gotowi do proponowania, tw6rcy,
heby pokazai im nowe

i ciekawe rozwiqzania". I to wlaSnie robi dr Przemyslaw Kania.

Pyza nq polskich drogach spektakl skierowany do najmlodszej grupy widowni,
wyreZyserowal Arkadiusz Klucznik. Premiera odbyNa sig 28 maja. Przedstawienie opowiada o
podrS?y po regionach Polski, kt6r4 odbywa tytulowa Pyza,

w spektaklu pilka

animowana

przez aktor6w. Poszczeg6lne miejsca, kt6re odwiedza Pyza charakteryzowane s? za pomoc4

typowych dla regionu element6w, zdjgl
wzglgdem kondycji,

wymagaj4cy

jak i

i

taric6w. Spektakl jest wyzwaniem zar6wno pod

elastycznoSci aktorskiej. Jest

od aktor6w wyrazistosci,

to projekt

mtrzyczny, Spiewany,

synchronizacji, perfekcji, jednym slowem

niesamowitej dyscypliny. Mlody widz jest widzem niezwykle wymagaj4cym, ale graj4cy w
spektaklu dr Kania rozumie, 2e przedstawienie adresowane do najmlodszych jest jednoczeSnie

wyrazem szacunku wobec nich. Jest teZ przyl*adem dobrze skonstruowanej lekcji
wychowawczej. Wymaga nieustaj4cej czujnoS6

i

skupienia, ale Zywe rcakcje widzow oraz

zaangazowanie potwie rdzajq slusznoS6 podobnych przedsigwzigi.

Na pocz4tku autoreferatu Dr Kania zamieScil cytat autorstwa Stanislawa Witkiewicza
siebie trzeba chcie6 duzo

I ludziom dai jak najwigcej."

drogg zawodow4 Habilitanta, jego aktywnoSd
jgzyka, poSwiecenie dla lokalnej spolecznoSci

Przemyslaw Kania stara sig odnale26 siebie

i

i
i

- ,,Od

Przywolane slowa idealnie obrazujq

zaanguZowanie

w dbaniu o pigkno polskiego

ksztaltowania SwiadomoSci artystycznej. Dr

swojq rolg we wsp6lczesnym Swiecie sztuki i

teatru. Pelen.niewyczerpanej pasji poszukuje nowych dr6g, sposob6w, Srodk6w oraz okazji
do dzielenia sig wiedz4

i

doSwiadczeniem. Dr Kania wychowuje teatralnie mlode pokolenia i

pobudza ich wyobraZnie. ,,Staram sig, aby czytali to co widz4 emocjami, oczyma vrryobru2ni

niech patrz4

i

lyczq ze sobE wszystkie elementy tworzEce teatr"

-

pisze Habilitant. Jest w

pelni aktyumym aktorem oraz pedagogiem.

Podstaw4

do oceny pracy habilitacyjnej jest

skonstruowany przejrzyicie

i

autoreferat, v'tykaz dorobku tw6rczego, publikacje, recenzje, podzigkowania.
podsumowuje caloksztah swojej pracy artystycznej, pedagogicznej

i

klarownie

Dr

Kania

spolecznej, ukazuj4c jak

bardzo dziedziny jego zycia zawodowego przenikaj4 sig i wzajemnie dopelniaj4.

Konkluzja
Z cilq

pewnoSci4 stwierdzam, 2e osiqgnigcia artystyczne, naukowe

Przemyslawa Kani spelniaj4 wymagania art. 16 Ustawy
zmianami)

o

stopniach naukowych

i

tytulach

przyznanre Mu stopnia doktora habilitowanego

w

z

i

dydaktyczne dr

dn. 14.03.2003 (z p61niejszymi

zakresie sztuki

i

uzasadniaj4 wniosek o

w dziedzinie sztuk teatralnych.

dr hab. Piotr Krukowski
tr-6dL,28.03.2017 r.
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