Warszawa, Floryda,

marzec2)IT t.

prof. dr hab. sztuk teatralnych
Stanislaw G6rka
Akademia Teatralna im.

Al. Zelwerowtcza

w Warszawie

O

cena dzialalno

,

S

ci

afty sty cznej i

p

edago gicznej

dra Przemyslawa Kani

w zw iqzku.z

po stgpowani em habilitacyj ny m

w dziedzinie sztuk teatralnych

Zleceniodawca oceny
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytul6w, na podstawie art,18a ust. 5 ustawy
2003 r. o stopniach

z dn. 14 marca

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. rJ. z 2016

r.

poz. 882), pismem Nr BCK-VI-L-81261I6 z dnia 8 lutego 2017 powolala komisjE habilitacyjn4

w

celu przeprowadzenia postgpowania habilitacyjnego

w

dziedzinie sztuk teatralnych

dla Pana draPruemystawa Kani.

Postgpowanie zostalo wszczgte przez Centraln4 Komisjg na wniosek dra Przemyslawa Kani

w dniu 24 pa2dziemika2016 r.
Dziekan (wskazanej przezwnioskodawcg do przeprowadzenia postgpowania) Rady Wydziafu
Lalkarskiego PWST im.

z

L.

Solskiego

w Krakowie Filia we Wroclawiu pismem BN-51-10/17

dn. 23 lutego 2017 r. poinformowal o powolaniu mnie

w charakter ze recenzenta.

w

sklad w/w komisji habilitacyjnej

Podstawowe dane o Habilitancie
Pan dr Przemyslaw

Kania urodzony 23.05.1983 r. w

LibiELa. studia na Wydziale Aktorskim

PWST im' L. Solskiego w Krakowie Filia we Wroclawit zakohczyl z wynikiembardzo dobrym

w 2007

r.

Tytul zawodowy magistra sztuki tzyskal21.01.200g r.
Stopieri doktora sztrtk teatralnych nadany uchwal4 rady Wydziatru Aktorskiego pWST
im. L. Solskiego w Krakowie, ottzymal 12.03.2012 r.

Dr Przemystaw Kania jest aktorem o znacz4cym dziesigcioletnim dorobku

arrystyc znym.

Urodzony 23 maja 1983 r. w Llbiqin, wychowywal sig w malej wsi Gorenice pod Olkuszem. podj4tr

studia na wroctrawskim Wydziale Aktorskim PWST im.

L. Solskiego, kt6re ukori czytr w

2007 r.

uzyskuj4c tytul magistra sztuki aktorskiej. W przedstawieniu dyplomowym
,,Cyrano de Bergerac,,

E'

Rostanda

w

rc2. Wojciecha KoScielniaka

zagraN

rolg Barona Christiana de Neuvillette'a,

w ,,Amoku mojej dziecinadzie" Thomasa Freyera rolg ETC (re2. Piotr Kruszczyfski).
Praca teoretyczna magisterium napisana pod kierunkiem dr Mieczyslawy Walczak
Dele2yriskiej.
nosila tytlu,l,,Ksztatcenie wymowy student6w WydzialuAktorskiego we Wroclawiu",

W latach 2006-2017 byl zwiqzany z Teatrem Matrym we Wroclawiu a nastgpnie z Teatrem
ZaglEbia w Sosnowcu, w kt6rym pracuje do chwili obecnej. R6wnolegle od roku
2007
nieprzerwanie wsp6trpra cuj e z wy dzialemAktorskim wroclawski ej pwS T.

72 marca 2012

r

w wyniku przewodu przeprowadzonego na Wydziale Aktorskim

PWST

im' Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wroclawiu uzyskal stopieri doktora szhrk
teatralnych.
Rozprawa doktorska nosila tytul: ,,Praca nad rol4 Waclawa w spektaklu ,'pornografia,,

W

Gombrowicza, w re2yserii Jacka Bunscha w Teaftze ZagLEbiaw Sosnowcu,,.Recenzentami
byly

prof. Julitta Sgkiewicz-Kisiel

i prof. Elilbieta Czapliriska-Mrozek.

Dzielem

zgLoszonym

w przewodziebyLa rola waclawa w ,,pornografii" witolda Gombrowicza,
Doktorant jest autorem ksi42ki '. ,,Wyra2nie... Dokladnie... precyzyjnie...
Recytacja
i wyst4pienia publiczne. Poradnik dla uczni6w i nauczycieli". Jest znanym i cenionym

w rejonie

olkuskim dzialaczem spolecznym, popularyzatorem kultury teatralnej specjalizuj
sig

w

edukacji dzieci

i

mlodziely.

Literackiego i prezesem tej organizacji.

od

2014

r.

Ecym

jest zalo2ycielem Stowarzyszenia Teahalno-

DzialalnoS6 artystyczna

W latach 2006-2007 w Teatrze Malym we Wroclawiu ale przede wszystkim w Teatrze ZaglEbia

w Sosnowcu, zkt6rym jest zwiqzany od pocz4tku swej dziatalno5ci teatralnej, Przemystaw Kania
zagraN

i

wiele r62nolodnych 16l komediowych

i

dramatycznych z repertuaru klasycznego polskiego

obcego, sztuk wsp6lczesnych, sztuk dla dzieci

i

mNodzie2y oraz tych wymagaj1cych umiejgtno6ci

wokalnych, a niejednokrotnie nawet wtQcz niezwyklej sprawnoSci aktora teatru lalkowego,

Obok m.in. Gustawa w ,,Slubach paniefrskich" Aleksandra Fredry $e2. Gra2yna Popowicz,

2006), Waclawa

w ,,Zemficie"

Aleksandra Fredry $ez. Edward Kalisz,

w ,,Balladynie" Juliusza Slowackiego
de Bergerac" E, Rostanda (scen.

Astona

w

(r'eZ. Katarzyna

2007),

Fillona

Deszcz,2008) zagraL Krystiana w ,,Cytano

i reZ. Dariusz Wiktorowtcz r Grzegorz Kempifrsky, 2008), Mack'a

w ,,CzyZ nie dobija sig koni" Horacego McCoy'a (reZ. Julia Wernio, 2009), Mizeraka

,,Wesotych kumoszkach

z Windsoru" Williama

Szekspira (reL. Katarzyna Deszcz, 2009),

czy wreszcie Kr6lewicza w ,,Kr6lewnie Sniezce" wedlug braci Grimm (reZ. Karol Suszka, 2009)
oraz Waclawa w ,,Pornografli" Witolda Gombrowicza (re2, Jacek Bunsch, 2010), a tak2e aktora

w

,,Migdzy nami dobrze jest" Doroty Maslowskiej (re2. Piotr Ratajczak, 2011) czy Batmana

w ,,Piaskownicy" MichalaWalczaka (re2. Jerzy Bielunas, 2012).

"W roli Waclawa talent i wdzigk pokazal Przemyslaw Kania" - tak pisala o debiucie mlodego

aktora

w

w

,,ZemScie"" (Gazeta Wyborcza Wroclaw,

Waclawa

z

komedii Fredry Katarzyna Kamifrska

-

pelna pasji

i

m

w

107109.05

recenzji po premierze ,,Mlodzi

z

11-05-2007) "... scena szalefstwa

tozczarowania, bgd4ca Swiadomym pozegnaniem bohatera

dotychczasowym ladem. Przemyslaw Kania zagral ten element wySmienicie."

Waclawa z ,,Pornografii" GombrowiczaArkadiusz Sowa w recenzjr z Sosnart

Wytg2onej pracy teatralnej towarzyszy dzialalnoSd edukacyjna

i

m

- tak pisal o roli

412612010.

spoleczna zwiEzana zwiqzana

nie tylko z regionem olkuskim. Przernyslaw Kania jest przykladem mtrodego tw6rcy, dla kt6rego

idea malej Ojczyzny jest szczeg6lnie bliska. Uczestniczy

w

wielu projektach artystycznych

w swoim regionie, w Olkuszu, w rodzinnej wiosce Gorenice czy wreszcie w bliskim mu teatralnie
Sosnowcu, Bierze udziat

w wielu projektach

jubileuszu 60-lecia szkoly podstawowej im.
2001112012, ,,Czeslaw

Milosz

-

H.

Sienkiewicza

jak na przyklad "Koordynacja
w Gorenicy" w roku szkolnym

-

projekt Powiatowej i Miejskiej

artystycznych,

tw6rca kontrowersyjny"

Biblioteki Publicznej w Olkuszu paldziernlk20ll, czy wreszcie wsp6trtworzenie audioprzewodnika
po Olkuszu i okolicach promuj4cego w nowoczesnej formie medialnej internetowych plik6w mp3
trasy turystyczne i walory kulturalne ziemi Olkuskiej.

DzialalnoSd artystyczna po uzyskaniu stopnia doktora

ZaL4czone do dokumentacji kalendarium przedstawieh zagranych przez Przemyslawa KaniE

w ostatnim pigcioleciu Swiadczy o znaczqcej aktywno6ci artystycznej aktora.

28 marca.2}L2 r. zmieruyl sig ponownie z rolq Gustawa w ,,Slubach panieriskich" Aleksandra

Fredry tym ruzem w re2yserii Grzegorza Kwasa. Dwa miesi4ce p62niej w ,,Korzehcu" Tomasza

w re2yserii Remigiusza Brzyka zagraN lzaaka Meyerholda oraz rolg Celnika
Austriackiego Franciszka J6zefa. Przedstawienie to I kwietnia 2014 r. zostalo przeniesione
Spiewaka

do Teatru Telewizji. W nowym sezonie zagral Bialego Kr6lika

w,,Alicji w krainie cza!6w"

Lewisa

Caroll'a (rez. Stanislaw Melski, 2012).

Kolejna wa2na rola, z ktor4 zmienyL sig doktorant to ,,Pan Przechodziefi, Ciarka

w ,,Najmniejszym Balu Swiata" Maliny Przeslugi (reL. Aneta Ghrch-Klucznlk,2013 r.), w

2

,,Snie

nocy letniej" Williama Szekspira w rezyserii Krzysztofa Popiolka zagral rolg Dyrektora (Tezeusza)
(listopad 2013).

Kolejne wahne premiery tego sezonu to udzial w spektaklu "Eugeniusz Bodo - Czy mnie ktoS

wola" (scenariusz
teatru

i

i

rezyseria Rafal Sisicki), w kt6rym zagraL rolg Zolnierza Pruyjaciela z Lycia

filmu (styczeri 2014 r.). W "Czerwonym Zaglgbiu" Jarka Jakubowskiego w

Aleksandry Poptrawskiej

i

Marka Kality wrzesief 2014 r. wyst4pit jako Hutas

I,

rezyserii

Pielggniarz,

Milicjant, Kwiecieri 2015 to premiera "Wakacji z duchami" Adama Bahdaja w adaptacji Piotra
Rowickiego

w

re2yserii Jeruego Jana Polofrskiego, gdzie stworzyl wspanial4 kreacjg Perelki.

W "Karierze Rornualda S., czyli ile
Czapliriskiego

jeszcze decybeli wytrzytnasz zanim nie wytrzymasz" Jafia

w rezyserii Piotra Ratajczaka, zagral. rolg Feliksa Szatyfskiego Szefa Kancelarii

Premiera (pa1dziernrk 2015

r.). Wreszcie premiera widowiska dla najmtodszych

widz6w,

bo dla dzieci w wieku od trzeciego roku Zycia "Pyza na polskich dr62kach" Hanny Januszewskiej
(scenariusz i rezyseria Arkadiusz Klucznik, 2016 r.).

Dorobek teatralny dopelniaj4 uwzglgdnione w dokumentacji roleb4d? epizody w dw6ch filmach

i

oraz dw6ch serialach telewizyjnych. DzialalnoSd na rzecz regionu Olkuskiego
zaowocowala dziesigcioma projektami artystycznymi,
sig r62nych zadah:

Sosnowca

w kt6rych Przemyslaw Kania podejmowat

byl autorem scenariusza, kierownikiem projektu i konferansjerem, podejmowatr

sig organizacji projektu, a nawet w jednym wypadku byl autorem choreografii

w spektaklu "Co nam

w duszy gra.". czylimnzycznapodr6? po Europie" zrealizowanym dla UTW w Chorzowie.

Przedmiot przewodu to trzy role w spektaklach dla dzieci, mlodzieLy i najmlodszej widowni:
Pan Przechodzeh

w

spektaklu: "Najmniejszy Bal Swiata" Maliny Prze$lugi

w

rezyserii Anety

Gluch-Klucznik, Perelka w ,,Wakacjach z duchami "Adama Bahdaja w adaptacji scenicznej Piotra
Rowickiego, rezyserii Jerzego Jana Polot'rskiego, oraz udzial

w

zespotrowej kreacji widowiska

i

,,Pyza na polskich dr62kach" Hanny Januszewskiej (adaptacja scenariusza

re2yseria Arkadiusz

Klucznik) adresowanego do najmlodszej widowni.

Przechodzeri

(w zgodnej ze scenariuszem inscenizacji Anety Gluch-Klucznik) to

funkcjonuj4ca w dw6ch Swiatach: realistycznymimagicznym -

formule teatru lalkowego wykorzystujAcego czamy material

i

posta6

w czamymteattze - wyrafinowanej

czarne trykoty aktor6w, by wydoby6

potrzebne do inscenizacji elementy za pomoc4 promieni ultrafioletowych. Przemyslaw Kania

stworzyl postai

w petrni wiarygodn4, wzbudzaj4c4

nawi4zuj1c1bezpoSredni kontakt zwidzami i wyr,votuj4c4

uSmiech

jej

i

sympatig mtrodej widowni,

spontaniczne reakcje,

W sekwencjach m6wionych wyr6znia sig Przemyslaw Kania z zespott aktorskiego bezblgdnie
precyzyjn4 dykcj4
zwiEzanego

autentyczny

i

utniejgtnoSci4 swobodnego przechodzenia

w

r6zne stany ekspresji ciala

z wymogami tej konwencji teatru lalkowego. W Swiecie magicznym jest tak

i

wyrazisty

jak w

Swiecie realistycznym. Pigknie skomponowana

i

samo

oszczEdnie

ale wyraziScie zagrana rola.

Moja ocena pokrywa sig z opini4 recenzenta udostgpnion4 na blogu UszatyFotel.pl pt: "Migawki

z

malinowego balu"

23-09-2014: "Najmlodsi widzowie szczeg6lnie 2ywo

na przekroczenie teatralnego rubikonu, kt6re odbywa sig przez rzucenie

reagowali

w kierunku publiczno6ci

kalejdoskopowego Swiatla, kt6re przenosi nas na dw6r Kr6la Maciupka

i

rebours

-

do Swiata

,,duzych". Kazdorazowo zabawnie jest to ogrywane przez pana przechodnia (Przemystraw Kania),

kt6ry nz przypomina przy okazji o wylqczeniu telefon6w kom6rkowych (kt6re mog4 popsu6 magig
panuj1cq

w

Swiecie malutkiego kr6lestwa) czy

z toalety zaczepienia (znajduj4cych sig w tym

to o mo2liwo6ci skorzystania w czasie

czasie

w

przerwy

Swiecie du2ych) postaci kr6la Maciupka

i kr6lowej Malusi...".

W kryminale dla mlodziezy "Wakacje z duchami" Perelka (w zgodnej z zamierueniami
inscenizacji interpretacji Przemyslawa Kani) to inteligentny nadwraZliwiec pelen temperamentu

i

dynamizmu, kt6remu towarzyszq ciqgle lgki

zakochanie, kt6re

jest

i

obawy. Spotkanie Dziewi4tki, zarxoczenie,

zawsze fascynuj4ce, zwiqzana

z tym eksplozja emocji uwidoczniona

w pigknej pieSni niemal rodem z broadwayowskiego musicalu "W

i

Dziewi4tki" wySpiewanym brawurowo przez parg aktor6w

mg2czyzng. Przemyslaw. Kania

i tym tazem tworzy

-

mitrosnym utworze Perelki

zmienia Perelkg

w

prawdziwego

posta6 autentyczn4, emocjonaln4, wywoluj4c4

sympatig a niekiedy wsp6lczucie,wzbudzaj4c4 Smiech iwzruszenie. Pigkna, wyrazista rola.

Zadania aktorskie, kt6re wykonuje Przemyslaw Kania
Januszewskiej

w

adaptacji

i

i

umiejgtno6ci

i

ta

rezyserii Arkadiusza Klucznika zastugujq

Niezwykle trudna forma teatralna
roztahczony

w "Pyzie na polskich dr62kach" Hanny

-

szczeg6lne uznanie.

spektakl muzyczny Spiewany nierzadko na wiele glos6w,

opowiadany wierszem, wymaga

od wszystkich cztonk6w ensemble duZych

?elaznej dyscypliny. Jest to bowiem kreacja zespotowa. lJdziaL Przemyslawa Kani

w tym spektaklu jest znakomity, wnosi on bowiem do widowisl<a precyzjg, wyrazisto6d ekspresjg

i
a

muzykalnoS6,

Em,

a tak2e mLodziehczy dynamizm. Przemyslaw Kania Swietnie pracuje w

zespole,

co go wyr62nia na tle zespolu to pigkna, l<r1gta polszczyzna. Spektakle habilitanta

obejrzaNem ,,2 nagrania" dobrej jakoSci i jestem pelen uznania dla wszystkich jego tw6rc6w, a nade

wszystko dlabardzo wysokiej kondycji artystycznej Teatru zagtgbiaw Sosnowcu.

Re2yser ,,Najmniejszego Balu Swiata" pani Aneta Gluch-Klucznik decyduj4c sig na formg
czamego teatru osi4gngla Swietny efekt. Doskonale dobrala

i

poprowadzita aktor6w, Nie tylko

protagoniSci ale wszyscy wykonawcy Swietnie poradzili sobie mimo ograniczeh $rodk6w ekspresji,

kt6re narzucala konwencja wyznaczonycb przez rc?ysera zadah. Jest to niew4tpliwie artystyczna
inscenizacja pol4czona z inteligentn4rozrywka, dla mlodego widza (dzieci

ReZyser ,,Wakacji

i

mhodzie2y).

z duchami" Jerzy Jan Poloriski decyduj4c sig na przeniesienie powiesci

Bahdaja do Zamku Sielickiego oraz blokowiska Sosnowca, wpisujqc sig

w nurt regionalnych

C, /V-

tif,

opowie(ci Sl4skich osi4gn4l znakomity efekt. Umiejgtnie poprowadzil dobrze obsadzonych
aktor6w, wyznaczajqc klopotliwe zadanie powrotu do dziecifstwa. Adekwatna muzyl<a Joanny
Piwowar-Antosiewicz oraz znakomita choreografia Jaroslawia Stairka wzbogacajq wysokiej jako6ci
widowisko.

Rezyser ,,Pyzy na polskich dr62kach" pokusil sig o klasyczn4, przejrzyst4 formg inscenizacji.

Wszyscy wykonawcy stanowi4 zesp6l znakomicie zEtany, Swietnie roz6piewany

i

roztaiczony.

Wspaniala praca techniki teatralnej: Swiatla, dZwigku oraz skromna, czaserrl umowna

a

czasem

doslowna scenografia Pawla Pawlaka, wspaniala choreografia Urszuli Pretrzak, kt6rej towarzyszy
znakomicie dobrana muzvka Marcina Partvki.

Wszystkie te trTy przedstawienia Swiadcz4 nie tylko wysokim poziomie Teatru ZagNEbia
z Sosnowca, ale nade wszystko o szacunku dla mtrodej i najmiodszej widowni.

Rozprawa habilitacyjna dra Przemyslawa Kani to autoreferat zafyht(owany ,,Edukacja
teatralna dzieci

i

mlodzieLy oparta na ksi4Zce autorstwa Przemyslawa Kani "Wyru1nie...

Dokladnie... Precyzyjnie... Recytacje

i

wyst4pienia publiczne" oraz na opisie 16l

,,Najmniejszy Bal Swiata", ,,Wakacje z duchami,
Doktradny opis pracy nad

i ,,Pyzana polskich

w

spektaklach

dr62kach".

tymi wyiei wymienionymi rolami wypelniaj4 trzy

ostatnie rczdzialy

rczprary. W pozostalych habilitant dzieli sig swym bogatym do6wiadczeniem aktora teatru
repertuarowego oraz wnioskami z dziesigcioletniej praktyki pedagogicznej na Wydziale Aktorskim

PWST im. Ludwika Solskiego (Wydzial Zamiejscowy) we Wroclawiu. Staraj4c sig okreslid wagg

i

znaczenie slowa

w

teatrze oraz

w aktorskich zadaniach r62nych gatunk6w literackich

i teatralnych, Sledzi zwiqzek dobrego scenicznego slowa z szeroko rozumianq edukacj4 dzieci
i niodzie2y, przedstawia wtasne nowatorskie pomysty na edukacjg teatralnq mlodego pokolenia
poprzez warsztaty glosowe

i

dykcyjne, lekcje, wyklady, prezentacje, recytacje, przygotowanie

spektakli, pracg nad tekstem, monologiem, dialogietr pracg nad opracowaniem

roli

przez

"szkolnych aktor6w".

Odwoluj4c sig do sl6w Ryszarda KapuScihskiego kt6ry ostrze ga przed "Swiatem bez wartoSci,
bez wra2liwoSci, bez mySlenia..." Przemyslaw Kania konstatuj4c, 2e jego praca zawodowa stala

ffi,*

(J'\)

sig rnisj4, decyduj4c sig na tworzenie

i granie dla dzieci t nNodzieLy deklaruje wolg pracy teatralnej

z dzielmi i mlodzieia.

Sporo miejsca

w

rozwa2aniach Przemystawa

Kani zajmuje troska i

refleksja

nad wyr6wnywaniem szans mlodzieLy z malych miasteczek oraz wsi. PrakScznym przykladem

i wyst4pienia
zadaniami i fachowymi

tych deklaracji jest ksi4zka ,,WyraLnie.., Dokladnie... Precyzyjnie... Recytacja
publiczne"

-

poradnik dla uczni6w

i

nauczycieli

z

konkretnymi

informacjami, szczeg6lowymi opisami, ale przede wszystkim gotowymi konspektami lekcji
teatralnych. Ksi42ka jest unikatow4 pozycj1 La naszym ryrrku wydawniczyfr, d

w

jej

przydatnoSd

procesie edukacji teatralnej mlodego pokolenia, pracy nad poprawn4 polszczyzn4

jest nie do przecenienia. ,,Autor ksi42ki jest praktykiem. Zajmuje sig na co dzieh tym, co opisuje

w swojej ksiEhce, a co jest niezmiernie cenne. W jego opracowaniu zauwalalne jest do6wiadczenie

i Lywy kontakt z opisywanymi

treSciami. Warto uczy1 sig od kogo$, kto zna sig na tym co robi

i sam uczy innych." (lubimyczytac.pl,

Rozprawa

-

17.03.2014 r.)

autoreferat, bgd4c swoistym studium badawczym jest przede wszystkim prac4

i

warsztatowo uzasadnionq, praktycznq, bardzo przydatnq, dla pedagog6w
a

student6w aktorstwa,

wnioski zniej ptyn4ce mog4 zainteresowal nauczycieli szk6l wszystkich szczebli orazuczni6w.

DzialalnoSd pedagogiczna Przemyslawa Kani

w PWST im. L. Solskiego (Wydzial Zamiejscowy

we Wroclawiu) trwa nieprzerwanie od 2007 roku (10 lat). Na Wydziale Aktorskim prowadzi
zajgcia z zakresu,,Techniki

i wyrazistoSci mowy". Po okresie asystenckim

podj4tr sig samodzielnej

pracy pedagogicznej specjalizuj4c sig w Wymowie i Logopedii Artystycznej.

Jest pedagogiem ogarnigtym pasjq przekazywania adeptom sztuki aktorskiej umiejgtnoSci

poslugiwania sig pigknym slowem. JuL na pierwszym roku wpaja studentom zasady prawidlowej

wymowy polskiej oruz realizuje sw6j autorski program lwiczeh dykcyjnych, Marzy o zmianach
programowych w nauczaniu techniki i wyrazisto6ci mowy rozurniej4c cele tego przedrniotu szerzej,

adekwatnie do oczekiwaf rynku nie tylko stricte teatralnego ale r6wniez medialnego (problem
ten przedstawia w jednym zpodrozdzial6w autoreferatu).

Rozw6j pedagogiczny Przemystawa Kani odbywa sig r6wnolegle (poza Wydzialem Aktorskim)

na dziesiqtkach warsztat6w, kurs6w dykcyjnych, glosowych, aktorskich

i

teatralnych

w

pracy

stf*

z dzielmi i

mlodzie21 gimnazjalnq oraz licealnq. ,,Cala moja praca okolo-teatralna poSwigcona

jest edukacj i dziect i mlodzieLy." - takpisze w swoim autoreferacie.
Jest spolecznilciem

i pasjonatem pracy dla regionu, z kt6rego sig wy"wodzi a rakie laureatem wielu

nagr6d, w tym Olkuskiej Nagrody Artystycznej.

Resum6

Determinacja Przemyslawa Kani w urzeazywistnianiu afistycznych zamierzen, dynamiczna

i kleatywna dzialalnoSi

pedagogiczna oraz pasja

w pracy edukacyjnej pol4czona z poptlaryzacj4

kultury teatralnej wSr6d dzieci i mLodzie?y budz4 szacunek i uznanie.

Konkluzja

Z racji osiqgnig6 artystycznych w ostatnim 5-leciu, ze szczeg6Inym uwzglgdnieniem roli
,,Przechodnia"

w

spektaklu ,,Najmniejszy Bal Swiata",

roli Peretki w

,,Wakacjach

z

duchami"

sraz udziaLu w spektaklu dla najmlodszych ,,Pyza na polskich dr62kach", warto6ciowej rozprawy
habilitacyjnej na temat: ,,Edukacja teatralna dzieci

i

mtodzie|y na podstawie ksi4zki: ,,Wyra1nie"..

Dokladnie.., Precyzyjnie... Recytacja i wyst4pienia publiczne" oraz tw6rczej pracy pedagogicznej
a takLe pelnej pasji pracy spolecznej wSr6d dzieci

i

mlodzie?y, popieram starania dr. Przemystrawa

Kani o nadanie stopnia doktora habilitowanego stwierdzaj4c,2e osi4gnigcia artystyczfie, tw6rcze,
naukowe

i

dydaktyczne w pelni spelniaj4 wymagania art. 16 ustawy z dnia 14.03.2003 r. (Dz.U.

22003 r.,nr 65,po2.595,D2.U.22005 r.nr 164,poz.I365,Dz.U.

z

2014 r. poz. 1198) (z p6Zniejszymi zmianami)

o

z20II

r. nr 84 poz.455,D2.U.

stopniach naukowych

i

tytule naukowym

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,

{r
prof. dr hab. sztuk teatralnych Stanislaw G6rka
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