Spotkanie coolturalne
Uczniowie rozmawiali z Agnieszką Glińską i Januszem Majcherkiem
Wczoraj w Liceum
im. Cecylii Plater odbyła
się ostatnia impreza
z cyklu „Życie bardzo
coolturalne". Tym razem
uczniowie spotkali się
z ludźmi teatru.

POZNAJ MISTRZA
-+„Życie bardzo cooltu·
ralne" to cykl spotkań mło
dzieży

licealnej i gimnazjalpostaciami ze
świata kultury polskiej. Organizatorem akcji był pedagog
Artur Wolski, patronat medialny nad imprezą objęło
„Życie Warszawy". Spotka_nia miały formę dyskusji
nej z

Młodzi ludzie po raz ostatni
w tym roku mieli możliwość
rozmawiania z przedstawicielami świata kultury w ramach cyklu „Życie bardzo coolturalne".
Gośćmi pedagoga Artura
Wolskiego, pomysłodawcy
akcji, byli wczoraj reżyserka
Agnieszka Glińska oraz puOficysta i redaktor magazynu
„Teatr" Janusz Majcherek.
- Jak to jest być kobietą reżyserem? Czy myśli pani o zagraniu we własnej sztuce? Jak

różnymi

trwającej godzinę lekcyjną.

-+Uczniowie spotkali

oceniają państwo kondycję

młodej polskiej dramaturgii?
- na takie pytania odpowiadali zaproszeni goście.
- Najbardziej cieszy mnie
w byciu reżyserką możliwość
interpretowania literatury po
swojemu - usłyszeli od
Agnieszki Glińskiej licealiści
i gimnazjaliści.

barzyńca.

Popyt na kulturę
Spotkanie trwało tylko czterdzieści pięć minut i nie pozwoliło wyczerpać tematu.
- Młodzież jest otwarta na
kulturę, potrzebuje tylko niewielkiej zachęty - tłumaczy

Na nieobowiązkowe zajecia (co jest najlepszym dowodem na duże zainteresowanie
akcją) przybyło ok. 80
uczniów z różnych warszawskich szkół. - Od trzech lat
śpiewam w teatrze Roma.
Cieszę się, że mogłam spo-

Agnieszka Glińska już po spotkaniu rozmawia z najbardziej za·
FOT. DOMINIK GRYŻEWSKI
interesowanymi uczestnikami dyskusji

Artur Wolski, pedagog zwią
zany z księgarnią Czuły Bar-

tkać reżyserkę o tak liberalnym podejściu do tego zawodu - mówi Ania Sandowicz, licealistka z LO im. Cecylii Plater.

Obustronna satysfakcja
- Chciałem pokazać innym
nauczycielom, że za pomocą
kultury można pracować
z młodymi ludźmi i że ta

się

z Ritą Gombrowicz, profesorem Jerzym Bralczykiem,
malarzem Wojciechem Siudmakiem, fotografikiem Tomaszem Sikorą oraz reżyse
rami Juliuszem Machulskim,
Krzysztofem Krauzem
i Agnieszką Glińską.
-+W przyszłym roku Artur
Wolski planuje prowadzić
cykl spotkań związany ze
współczesnymi problemami
społecznymi. - To odpowiedź na propozycje samych
uczniów - mówi.
praca

może przynosić

stronną satysfakcję

obu- powie-

dział nam na zakończenie
spotkania Artur Wolski.
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