
 

 

                  Towarzystwo Kultury Czynnej                           Towarzystwo Kultury Czynnej         

            
 

                     tkcbiuro@interia.pl                                          663 781 530     

                  

mailto:tkcbiuro@interia.pl




Warsztaty fotograficzno - filmowe 

      

 

     Warsztaty fotograficzne prowadzone jesienią 2016 odbywały się w większości, w grupie 

złożonej z seniorów, choć odbyły się także dwa spotkania o charakterze międzypokoleniowym. 

W ramach warsztatów powstały pierwsze zdjęcia, do stworzonego także w ich trakcie, 

autorskiego projektu „Horyzonty Nadodrza” oraz „Czytanie Nadodrza”. 











Warsztaty reporterskie 

   

    Za pomocą technik wykorzystywanych w pracy dziennikarza uczestnicy warsztatu 

poszukiwali odpowiedzi na pytanie kim jestem, skąd pochodzę, kim są członkowie społeczności 

w której żyję, co mnie kształtuje. Podczas warsztatów zebrane zostały wywiady, rozmowy z 

mieszkańcami, powstały reportaże fotograficzne, scenariusze akcji artystycznych. 









Warsztaty teatralne / literacko-teatralne oraz 

literacko plastyczne 
        

 

      Motywem przewodnim warsztatów były baśnie i mity pochodzące z różnych obszarów 

kulturowych związanych z kulturą polską w trakcie wieków wspólnego obcowania i 

przenikania, dotykających tematyki wędrówki w poszukiwaniu swojego miejsca, szczęścia, 

problematyki dobra i zła, biedy i inności. Podczas warsztatów z seniorami zbierane były 

opowieści, które zostały wykorzystane podczas Akcji Teatru Narracji. W trakcie pracy 

warsztatowej powstały również spektakl „ Nic do stracenia”, dwie książki „Pamięć Rzeczy” 

oraz „ Pamięć Rzeczy – historie rodzinne”. 

 











Warsztaty plastyczne 

      Podczas warsztatu uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnymi technikami rękodzielnictwa, 

zdobnictwa, dekoracji (z użyciem koralików, cekinów, kolorowych bibułek i wstążek), sami 

wykonali przedmioty rzemiosła artystycznego, bibeloty z wykorzystaniem różnych technik 

plastycznych (malowanie na szkle, wycinanie z filcu i kolorowych papierów). Celem warsztatów 

było rozwijanie kreatywnego myślenia, wyobraźni, w tym wyobraźni przestrzennej a także 

twórczej postawy wobec rzeczywistości, rozwijaniu praktycznych zdolności manualnych. 

Jednocześnie warsztaty były okazją do spotkania, do snucia opowieści prawdziwych lub 

zasłyszanych. Warsztaty zostały przeprowadzone na Nadodrzu również dla dzieci 

przebywających na półkoloniach. 







Miedzypokoleniowe warsztaty teatralne 

    Motywem przewodnim dla jednej grupy warsztatowej miały być opowiadania z okresu 

przesiedleń, osiedleń, czasu młodości osób opowiadających, przez co niosą one prawdę emocjonalną 

zrozumiałą dla współczesnych młodych, łatwiejszą dla nich do przełożenia na język teatralny mimo 

innych rekwizytów i realiów obyczajowych tamtego czasu. Motywem przewodnim dla drugiej grupy 

warsztatowej w założeniu projektu miały być baśnie i/ lub bajki zawierające uniwersalne treści 

dotykające tematyki wędrówki w poszukiwaniu swojego miejsca. Obie grupy miały pracować w 

różnych miejscach, ponieważ jednak nie doszło rozpoczęcia warsztatów w Oławie zdecydowaliśmy 

o przeprowadzeniu warsztatów międzypokoleniowych jedynie we Wrocławiu. 

Powstał spektakl na motywach bajek La Fontaina. 

 

















     
 

      W oparciu o opowiadania osób starszych z okresu wojny i czasów powojennych, czasu 

osiedlania się na ziemi dolnośląskiej powstały spektakle tożsamościowe „Faszystowska Mać " 

oraz "Być u Siebie" . 





                    Faszystowska Mać", reż. Jerzy Welter, wykonanie Piotr 

       "Rogaliński "Faszystowska Mać" to wspomnienia bohatera Wojciecha Szczeciniaka dotyczą 
czasu II Wojny Światowej. Ukazują dramatyczne przeżycia związane z ucieczką z „wywózki” 
na roboty do III Rzeszy, osadzeniem  Auschwitz Birkenau i ponowną wywózkę na roboty. 
Przywołują jednak przede wszystkim czas osiedlania się Polaków na Dolnym Śląsku w latach 
1945-1947. Narrator, wnuk Wojciecha Łukasz Kazek nie kryje swoich pozytywnych uczuć do 
Dziadka. Nie ocenia, nie cenzuruje opowieści bohatera, prawdopodobnie nie wybiera też 
epizodów dla udokumentowania jakiejś przyjętej przez siebie tezy. Daleki też jest od 
(jakkolwiek pojmowanej) politycznej poprawności. Postać wyłaniająca się ze wspomnień 
Szczęśniaka jest w pewien sposób reprezentatywna dla grupy Polaków zasiedlających ziemie 
zachodnie. Bohater zmuszony przez okoliczności do mieszkania z Niemcami pod jednym dachem 
przez długie dwa lata nie kryje do nich niechęci. Zawłaszczenie ich mienia traktuje jako 
oczywistą minimalną rekompensatę za doznane w czasie okupacji niemieckiej krzywdy. 
Jednocześnie wyraźnie pokazuje granice, poza które nie posuwa się w szabrowaniu oraz potrafi 
w owym trudnym czasie dostrzec w niektórych Niemcach ich człowieczeństwo i ludzką 
uczciwość. Monodram w oparciu o tekst Łukasza Kazka poruszający problem pozbawienia 
korzeni, konieczność przebudowania swej tożsamości wobec nowej rzeczywistości, mierzenie się 
z traumą współistnienia z niedawnym wrogiem w warunkach pokoju wpisuje się w bardziej 
uniwersalny współczesny dyskurs dotyczący budowania i odnalezienia nowej tożsamości będąc 
daleko od rodzinnych i regionalnych tradycji. 









„Być u siebie”, reż. Jerzy Welter, wykonanie Aleksandra Kugacz 

         Rok 1945. Przez Dolny Śląsk przetoczyła się II Wojna Światowa. Teraz nastąpi niemal 

całkowita wymiana ludności. Tylko nieliczni dotychczasowi mieszkańcy tu pozostaną Przesiedlenia 

– Niemcy wyjadą, Polacy przyjadą. Ziemie Odzyskane. Tyle wiemy z lekcji historii. Szczegóły 

zostały przez minione dziesięciolecia wymiecione ze zbiorowej świadomości. Nie pamiętamy jak to się 

odbyło, ile czasu trwało. Nie wiemy jak dotknęło to pojedynczych osób – ile krzywd i ile radości 

doznali pojedynczy ludzie. Jak długo trwał proces wymiany ludności, jak długo Polacy i Niemcy 

mieszkali wspólnie, często pod jednym dachem? Jak układały się w tym czasie ich wzajemna relacje? 

Jak przebiegała podróż Niemców do przyszłych miejsc zamieszkania? I wreszcie – kiedy Niemcy 

opuścili swoje dotychczasowe siedziby? W poszukiwaniu materiału do spektaklu rozmawialiśmy z 

wieloma osobami, których przodkowie byli Niemcami i postanowili zostać w Polsce. Sytuacja 

polityczna lat czterdziestych i pięćdziesiątych zmusiła tych ludzi do wtopienia się w żywioł 

napływowy, polski. Przy tworzeniu spektaklu nie skupialiśmy się na problemie słuszności czy 

niesłuszności wysiedleń. To zostało omówione gdzie indziej – w wielu książkach, artykułach 

prasowych, dyskusjach. Próbowaliśmy spojrzeć na ten czas oczami cywilnych Niemców, którzy 

wówczas całkowicie poddali się wyrokom historii i skupili na praktycznej stronie przesiedleń. 

Doznali przy tym skrajnych trudności, z wieloma wypadkami śmierci włącznie. Praktyczna strona 

przesiedleń wpisuje się w bardziej uniwersalny współczesny dyskurs dotyczący migracji i związanej z 

nim tożsamości emigrantów i kolejnych pokoleń – co to znaczy „być u siebie”. 







    

    Projekt Nad rzeką czasu realizowany był od stycznia do 
grudnia 2016 przez Towarzystwo Kultury Czynnej i 

dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego    


