
WYWIAD Z PANIĄ KAROLINĄ LICHOCIŃSKĄ – AKTORKĄ TEATRU 

„GROTESKA” ORAZ Z PANEM KAMILEM MALCHAREM – NAUCZYCIELEM 

MUZYKI 

Temat wykładu: Warsztaty teatralne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 1: Bardzo nam się podobał wykład, a raczej jego forma i tutaj pytanie. Czym 

państwo się inspirowali, albo skąd brali pomysł na taką formę? 

KL: Prowadzę warsztaty teatralne od kilku lat. Są one przeznaczone dla osób, które nie mają z 

teatrem do czynienia na co dzień, dopiero go poznają, ich wiedza na tematy teatralne jest 

dopiero w zalążku. Jest to pierwsze zetknięcie z materią teatru w formie takiej zabawy, która 

jest zawsze bardziej przystępna, jeśli chce się pewne treści przekazać.  

KM: Warto też dodać, że wszystkie te artystyczne zawody, czy to jest teatr, czy jest to 

muzyka, czy malarstwo, to zawsze się jednak zawsze trzeba czerpać z wewnątrz, żeby móc 



coś stworzyć. Aktor, muzyk czy malarz zawsze muszą od siebie brać najwięcej i dopiero 

wtedy może całe jego otoczenie w jakiś sposób zainspirować artystycznie. Nasza pamięć ciała 

i w ogóle filozofia ciała, jest chyba najważniejsza, żeby móc później właśnie do tego źródła 

sięgać. 

 

Pytanie 2: Jak to się wszystko właśnie zaczęło? Pasja związana z teatrem. 

KL: To wszystko zaczęło się, kiedy w jasełkach grałam aniołka. (śmiech) Zaczęło się to w 

teatrze w Elblągu, moim rodzinnym mieście i tam miałam przyjemność grać w jednym ze 

spektakli. Była to „Opowieść wigilijna” w reżyserii Pana Sienko. Mieliśmy tam małe zadania, 

bo grałam wtedy w Teatralnym Studio Młodych „Alter Ego”, prowadzonych przy elbląskim 

teatrze. Spektakl ten był realizowany w czasie roku szkolnego, byłam wtedy w liceum. W 

moich zmaganiach teatralnych wspierała mnie moja wychowawczyni, która trochę mnie kryła 

przed innymi nauczycielami, usprawiedliwiała moje nieobecności i braki. Także trzeba być 

wytrwałym w dążeniu do swojego celu i spotkać na swojej drodze odpowiednich ludzi 

wrażliwych w tym samym kierunku po prostu.  

KM: To jest też ciekawe wydaje mi się, że każdy związany z branżą artystyczną będzie 

mówić, że zaczęło się już od dzieciństwa…To chyba bardzo mocno wiąże się z pewnym 

spojrzeniem na świat. Wrażliwością. 

KL: Bardzo dużo zależy też od rodziców. 

KM: Nawet nie chodzi tak bardzo o talent, tylko właśnie o tę wrażliwość, o której 

wspominałem. Jest to właściwie pewna forma „talentu”. 

Pytanie 3: Jak podoba się Państwu idea Dni Nauki, czy taka forma przekazywania 

wiedzy młodym ludziom jest dla nich atrakcyjna i skuteczna? 

KL: Według mnie jest znakomita! 

KM: Ja też uważam, że jest to świetny pomysł. Jedyne, co bym zmienił, to, żeby uczniowie 

mieli możliwość wybierać sobie wykład, na który pójdą, żeby nie było im to narzucone. 

Wtedy będą bardziej zaangażowani  będą mieli poczucie, że dużo więcej skorzystali. Myślę, 

że jest to wydarzenie absolutnie godne kontynuacji. 

Dziękujemy za rozmowę! 

Rozmawiali: Patryk Jarosz i Eryk Żurowski z klasy 3 IN 

 


