
TEKSTY  
KULTURY  
DO MATURY

„Teksty kultury do matury” to cykl pokazów spektakli z reper-
tuaru Teatru Zagłębia połączonych z wykładami, które będą 
poświęcone omówieniu najważniejszych aspektów wybranych 
dzieł oraz wskazaniu różnych sposobów ich lektury. Ta kom-
pleksowa forma uczestnictwa w wydarzeniu teatralnym pozwoli 
na bardziej świadomy odbiór treści kultury oraz wzmocni kom-
petencje interpretowania przez młodych ludzi zjawisk z zakresu 
języka polskiego, wiedzy o teatrze i wiedzy o kulturze. 

Nasza propozycja skierowana jest do maturzystów i maturzy-
stek i została pomyślana jako twórcze uzupełnienie przygo-
towań do egzaminu dojrzałości. Podczas wykładów będziemy 
pogłębiać znajomość lektur obowiązkowych i kontekstowych, 
realizując w ten sposób założenia podstawy programowej 
kształcenia ogólnego. Dzięki uczestnictwu w programie Teatru 
Zagłębia, młody człowiek będzie mógł zdobyć wiedzę o historii 
teatru i dramatu w Polsce i na świecie w sposób pozbawiony 
nudy oraz otwarty na indywidualne doświadczenie.

Wspieramy uczniów i uczennice w przygotowaniach  
do jednego z najważniejszych życiowych egzaminów!



TANGO

Harmonogram:

KRÓL EDYP

Wykład: Nieustanne tango: tradycja i nowoczesność
Prowadzenie: Agata Kędzia 
(edukatorka w Teatrze Zagłębia)
Termin: 9 i 10 lutego 2023
Godzina: wykład w godz. 9:15-9:45,  
pokaz spektaklu w godz. 10:00-12:00
Koszt: wykład 5 zł/os.,  
bilet na spektakl 30 zł parter, 25 zł balkon

Wykład: Co kształtuje rzeczywistość?  
O antycznym teatrze i greckiej tragedii
Prowadzenie: Profesor Dorota Fox  
(Katedra Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego)
Termin: 15 i 16 lutego 2023
Godzina: wykład w godz. 9:15-9:45,  
pokaz spektaklu w godz. 10:00-11:40
Koszt: wykład 5 zł/os.,  
bilet na spektakl 30 zł parter, 25 zł balkon

„Tango” Sławomira Mrożka podejmuje problematykę roli 
intelektualisty we współczesnym świecie. Prezentuje uni-
wersalne zjawisko trudności komunikacyjnych występu-
jących w niemal każdej rodzinie. Akcja tego groteskowe-
go dramatu rozgrywa się w rodzinie Stomila, którą dzieli 
– przedstawiony w przewrotnej formie – konflikt pokoleń. 

Sławomir Mrożek jest uważany za jednego z najważniej-
szych przedstawicieli polskiej literatury XX wieku. Wykład 
przybliża znajomość podstawowych kategorii estetycz-
nych służących opisywaniu twórczości tego autora, takich 
jak groteska, parodia czy parabola. Na przykładzie „Tanga” 
w wykonaniu zespołu Teatru Zagłębia przyjrzymy się tak-
że grotesce jako pewnemu typowi dramatu i przedstawie-
nia teatralnego.

„Król Edyp” w interpretacji Radosława Rychcika jest opo-
wieścią katastroficzną – dzieje się w czasie epidemii, która 
stała się emanacją katastrofy klimatycznej. Nieświado-
mość Edypa symbolizuje nieświadomość Człowieka, który 
fałszywie oceniając własną sytuację, doprowadza do de-
wastacji Ziemi. 

Odnosząc się do współczesnego wymiaru spektaklu i po-
nadczasowego charakteru mitów, wskażemy różne moż-
liwości interpretacyjne losów Edypa. W celu pogłębienia 
znajomości cech gatunkowych tragedii greckiej oraz an-
tycznego teatru przyjrzymy się bliżej znaczeniu takich 
pojęć jak fatum, katharsis i tragizm. Podczas spotkania  
z uczniami zastanowimy się także, czy ludzkim losem kie-
ruje przypadek, przeznaczenie, czy może jest on wyłącz-
nie skutkiem indywidualnych decyzji?



POSKROMIENIE  
ZŁOŚNICY TARTUFFE

Wykład: Teatr w czasach Szekspira
Prowadzenie: Agata Kędzia  
(edukatorka w Teatrze Zagłębia)
Termin: 17 i 18 lutego 2023
Godzina: wykład w godz. 9:15-9:45, pokaz spektaklu  
w godz. 10:00-12:20 lub wykład w godz. 17:15-17:45,  
spektakl w godz. 18:00-20:20
Koszt: wykład 5 zł/os.,  
bilet na spektakl 30 zł parter, 25 zł balkon

Wykład: Przeciw obłudzie. Molier i XVII-wieczna  
komedia klasycystyczna
Prowadzenie: Profesor Dorota Fox  
(Katedra Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego)
Termin: 23 lutego 2023
Godzina: wykład w godz. 9:15-9:45, pokaz spektaklu  
w godz. 10:00-11:45 lub wykład w godz. 18:15-18:45,  
spektakl w godz. 19:00-20:45
Koszt: wykład 5 zł/os.,  
bilet na spektakl 30 zł parter, 25 zł balkon

Teksty Szekspira są jak negatyw, który zanurzony w ciem-
ni w roztworze wywoływacza ujawnia zapisany na nim 
rzeczywisty obraz. Ta dramaturgia zaczyna brzmieć do-
piero w zderzeniu z konkretnymi czasem, przestrzenią  
i aktorami. Staje się wówczas bezwzględnym lustrem pod-
stawionym rzeczywistości. Lustrem – nie zaś samą rze-
czywistością. 

Podczas wykładu odkryjemy kilka tajemnic epoki elżbie-
tańskiej, analizując funkcje oraz znaczenie ówczesnego 
życia teatralnego. Na podstawie „Poskromienia złośnicy” 
pogłębimy także znajomość cech dramatu szekspirow-
skiego. Wraz z uczniami zastanowimy się, jaki jest Szek-
spir nam współczesny: kiedy patriarchalne społeczeństwo 
chwieje się w posadach, kobiety odważnie upominają się  
o swoje prawa, a za oknem szaleje zaraza?

„Tartuffe albo Szalbierz” to jedna z najgłośniejszych sztuk 
Moliera napisana w 1664 roku. Przez pięć lat była objęta 
zakazem wystawiania wydanym przez Ludwika XIV, z kolei 
arcybiskup Paryża pod karą ekskomuniki zabraniał wier-
nym grania, oglądania, a nawet czytania tego utworu. Dra-
mat Moliera to opowieść o Tartuffie – bohaterze, który jest 
symbolem hipokryzji i politycznej siły, wykorzystującej  
religię do osiągnięcia własnych celów.

W XVII-wiecznej Francji twórczość Moliera była kluczowa 
dla rozwinięcia się formuły klasycystycznej komedii. Pod-
czas wykładu spróbujemy scharakteryzować jej poetykę,  
odkryć źródła komizmu, a także zgłębić tajemnicę ponad-
czasowego charakteru Molierowskich dzieł. 



Informacje o programie:
Agata Kędzia
tel. 883 500 915
edukacja@teatrzaglebia.pl

Rezerwacje:
Biuro Współpracy z Widzami
tel. 32 266 11 27, 602 470 644
rezerwacje@teatrzaglebia.pl


