
Z Olą Biczkowską, Zuzią Piserą i z Wojtkiem Pietrzakiem  

rozmawiała Natalia Patorska. 

 

Zapisana aż do czterech grup projektowych, Ola Biczkowska tuż przed finalnym występem, 

kończącym tegoroczny projekt z antykiem w tle, nie okazuje ani krzty zmęczenia. To osoba 

bardzo zaangażowana w przedsięwzięcie, tak bardzo, że nawet zbliżająca się wielkimi 

krokami matura nie osłabia jej zapału.  

 

 

 



Natalia Patorska: Czy myślisz, że waszym ostatnim spektaklem „Arcana Themidis” pożegnacie 

projekty z hukiem godnym wychowanków pani I. Stasiak? 

Ola Biczkowska: Jasne. Na ostatni występ kumulujemy wszystkie siły, które nam pozostały, 

chociaż nie ukrywam, że jest nam ciężko. To oczywiście spory wysiłek, szczególnie teraz, tuż przed 

maturą, ale nie takie rzeczy się robiło w klasie pani Stasiak (śmiech). 

N.P.: W wywiadzie z Zuzią wspominałaś, że bez Festiwalu Kultury Antycznej zanudzisz się na 

śmierć. Masz zamiar wziąć udział w przyszłorocznej edycji, już jako absolwentka?  

O.B.: Mam zamiar. Razem z Magdą Kiełbasą już wybieramy piosenki, pomimo że wciąż jeszcze 

nie znamy tematu przyszłorocznego Festiwalu. Damy czadu! 

N.P.: W której z grup zadaniowych czujesz się najlepiej? Dlaczego? 

O.B.: Najlepiej czuję się oczywiście w grupie muzycznej. Lubię występować przed ludźmi i kręci 

mnie perspektywa tworzenia muzyki. 

N.P.: Jak będzie wyglądał, Twoim zdaniem, FKA za 10 lat? Czy w ogóle wciąż będzie 

przygotowywany? 

O.B.: Nie wiem, czy jestem w stanie wyobrazić sobie Antyk za 10 lat. Skąd brać pomysły na 

kolejne tematy przewodnie Festiwalu? Ale, znając panią Stasiak i panią Petrykiewicz... One na 

pewno coś wymyślą. 

N.P.: Praca pod nadzorem pani Stasiak i pani Petrykiewicz bywa... nieprzewidywalna. Jak ją 

wspominasz? Coś szczególnego utkwiło ci w pamięci? 

O.B.: Mnóstwo konfliktów i kłótni, ale też wygłupy i nowe znajomości. Wszystko to będę jednak 

dobrze wspominać. 

 

Jest pierwszoklasistką, a zaangażowała się w projekt niczym weteranka. Nie tylko niańczy 

wino na scenie, ale też jest autorką tekstów zamieszonych na stronie  

Festiwalu Kultury Antycznej. To właśnie nadzieja FKA – jedna 

z wielu pełnych energii osób gotowych podjąć każde,  

nawet najbardziej absurdalne wyzwanie! Zuzia Pisera z Ic. 

 



 

 Natalia Patorska: Jak bardzo prawdziwy Festiwal Kultury Antycznej różnił się od Twoich 

wyobrażeń o nim? 

Zuzia Pisera: Przede wszystkim było zdecydowanie więcej wymagań i ,wbrew pozorom, okazał 

się dużo lepiej zorganizowany niż wszystko, co dotychczas robiłam. 

N.P.: W jaki sposób za rok zamierzasz wpłynąć na działania FKA? Do jakich grup masz zamiar 

dołączyć? 

Z.P.: Właśnie niedawno się nad tym zastanawiałam, a potem usłyszałam od maturzystów, że 

początkowo nie chcesz już nigdzie dołączać, ale później i tak bierzesz w tym udział. Zaś co do 

grup, do których być może dołączę... nie chcę się na razie na ten temat wypowiadać. 

N.P.: Jak myślisz, co jest kwintesencją antyku? 

Z.P.: To przede wszystkim praca na swój własny rachunek, ale przy tym dla wszystkich – każdy 

zawsze pracuje dla siebie, jest jasno określone, kto co ma zrobić, lecz równocześnie pracujemy na 

końcowy efekt, który jest dziełem dużej zbiorowości.  

N.P.: Co zmieni odejście tegorocznych maturzystów? Myślisz, że bez nich Festiwal już nie będzie 

miał „tego czegoś”? 

Z.P.: Domyślam się, że co roku Festiwal coś traci, ale też zyskuje coś nowego. A my będziemy 

mogli w jakiś sposób zająć ich miejsce (śmiech). 

N.P.: Jaki będzie – całkiem hipotetycznie, daj się ponieść wyobraźni – temat przewodni FKA za 

rok? 



Z.P.: Zastanawiałam się nad tym i... aż strach się bać (śmiech). Czytałam o poprzednich edycjach 

Festiwalu Kultury Antyczniej i wydaje mi się, że praktycznie wszystko zostało już wykorzystane, 

ale pani Stasiak i pani Petrykiewicz z pewnością coś wymyślą. Jak mówiłam – strach się bać. 

 

Trzyletni weteran festiwalowy pożegnał FKA jako rozśmieszający samym swoim pojawieniem 

się strażnik Scyta w „Tesmoforiach” Arystofanesa. Tuż po zakończeniu spektaklu wydaje się 

wciąż nim zaabsorbowany. 

Mówi jednak dużo poprawniej niż bohater sztuki. 

 

 

 

Natalia Patorska: Brałeś udział w trzech odsłonach FKA - która z nich najbardziej przypadła Ci do 

gustu? 

Wojtek Pietrzak: Najbardziej podobała mi się X edycja FKA, był to zarazem jubileusz i mój 

antyczny debiut. 

N.P.: Jaka była, według Ciebie, najbardziej absurdalna sytuacja związana z Festiwalem? 

W.P.: Podejście niektórych członków mojej tegorocznej grupy do pracy ogółu. 

N.P.: Jak sądzisz, czego Ci będzie najbardziej brakować po odejściu ze szkoły? 

W.P.: FKA, oczywiście! 

N.P.: Czego najbardziej nie lubiłeś w antyku, a co będziesz wspominał dobrze? 



W.P.: Jak wspominałem, nie lubiłem, gdy moi koledzy z grupy zaniedbywali terminy. Najbardziej 

lubiłem efekty finalne, które zawsze wypadały dużo lepiej niż można było się tego spodziewać, 

patrząc na przykład na próby generalne. 

N.P.: Jak sobie poradzą z FKA młodsze roczniki za rok, za dwa lata? Czy podołają wyzwaniu? 

W.P.: Trzymam kciuki, żeby im się udało. Każdy Festiwal jest inny w swoim założeniu, ale inne nie 

znaczy przecież gorsze. Czasami nawet wręcz przeciwnie. 

 

 

Z Angeliką Chrzanowską, Małgosią Motylewską i z Adamem Illukowiczem  

rozmawiał Jarek Grzelak. 

 

Początkowo ciężko było mi namówić Angelikę Chrzanowską na wywiad, bowiem 

przedsięwzięcie organizowane z takim rozmachem jak Festiwal Kultury Antycznej wymaga 

ogromnej uwagi koordynatorki. Praca paliła się Angelice w rękach. Przed rozpoczęciem 

występu, gdy wszystko było już dopięte na ostatni guzik,  

udało mi się zadać kilka pytań naszej koordynatorce.  

 

 

 

Jarek Grzelak: Jakim sposobem udało Ci się wprowadzić liberalny system sprawowania władzy 

nad grupami projektowymi? Czy to zasługa między innymi nietypowego sposobu zaskarbiania 

sobie sympatii podwładnych poprzez przytulanie?  



Angelika Chrzanowska: Między innymi to właśnie zasługa przytulania (śmiech). Wiesz, jak by 

nie patrzeć, jeśli ma się dobre relacje z poszczególnymi osobami - z liderami i ze zwykłymi 

członkami grup - to wiadomo, że będą oni chcieli ułatwić ci pracę.  Gdy o coś ich proszę, to 

zazwyczaj wykonują zadanie.  Staramy się sobie wzajemnie pomagać. 

J.G.: Jak bardzo zmieniło się Twoje zdanie o FKA po wzięciu udziału w projekcie?  

A.Ch.: Nie brałam udziału w dwóch poprzednich Festiwalach, ale teraz zobaczyłam to wszystko 

„od kuchni”. Zdałam sobie sprawę, jaka to ciężka praca i jak długo trzeba zostawać na próbach. 

Choć nie byłam w żadnej z grup najbardziej zaangażowanych, czyli teatralnej, muzycznej czy 

tanecznej, to jednak z chęcią zostawałam na próbach. Zauważyłam, ile pracy trzeba włożyć w to 

przedsięwzięcie i ile czasu trzeba na nie poświęcić. Antyk był świetny. Tylko trzeba poświęcić dużo 

czasu, dużo chęci i mieć samozaparcie.  

J.G.: Jak oceniasz pracę w grupie historycznej? Czy to była dla Ciebie taka swoista odskocznia od 

codziennej rutyny biurokratycznej nękającej koordynatorkę?  

A.Ch.: No cóż, jeśli chodzi o grupę historyczną, to tam również wkładałam mnóstwo pracy. 

To znaczy zawsze spotykaliśmy się w terminach wcześniej wspólnie ustalonych, a nie narzuconych. 

Nigdy długo nie zostawaliśmy po lekcjach. Każdy miał swoje obowiązki, z których się 

wywiązywał, więc to na pewno było dogodniejsze.  . Mimo to nie żałuję niczego, bo dużo się 

dowiedziałam, poznałam wielu ludzi, zżyłam się z pierwszakami (śmiech), którzy , jak sądzę, dużo 

się ode mnie nauczyli. 

J.G.: Pomimo debiutu w Antyku otrzymałaś bardzo odpowiedzialne zadanie. Wiadomo, że 

w projekcie odpowiedzialność jest ogromna, dlatego chcę Cię zapytać o sposoby na radzenie sobie  

ze stresem.  

A.Ch.: Prawdą jest, że antyk faktycznie zajmował dużo czasu i to powodowało niekiedy stres, ale 

jeśli jest się osobą zorganizowaną, tak jak ja (śmiech), człowiek potrafi poradzić sobie ze 

wszystkim. Między innymi dzięki tym kontaktom, które nawiązałam w trakcie trwania 

tegorocznego antyku, było mi łatwiej. Ludzie, z którymi pracowałam, relaksowali mnie.  

J.G.: I ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim moim rozmówcom. Jak wiesz, na ścianie w sali 

numer 15 wisi zdjęcie Estery Flieger, zasłużonej dla FKA absolwentki VIII LO. Zdjęcie którego  

z odchodzących weteranów Festiwalu zawiśnie w sali numer 12?  

A.Ch.: Jeśli miałabym wybierać taką osobę, to byłaby Ola Biczkowska, ponieważ faktycznie 

dziewczyna dała czadu w tym antyku. Trzy lata w nim „siedziała”, starała się jak mogła, była 

liderką. I to nie jednej grupy, bo szefowała grupom teatralnej i konkursowej, więc potrafiła 

wszystko rozplanować i jeszcze przy okazji nie obniżyła lotów w nauce. Po prostu świetna jest  

z niej osoba! Jakbym miała jeszcze kogoś wybrać, to ewentualnie „Kiełbaskę” (Magda Kiełbasa  

– dop. red.), ponieważ była bardzo zaangażowana w ten projekt i nie dało się nie zauważyć radości, 



jaką jej sprawiało uczestnictwo w nim. I jeszcze Wiga (Wywiał – dop. red.). Przez dwa lata była  

w grupie tanecznej. W tym roku pokazała nam kolejny swój talent – reżyserowanie filmów. 

 

Poniedziałek. Godzina 9:30. Małgosia Motylewska przybyła do Katedry Filologii Klasycznej 

zdecydowanie wcześniej niż pozostali uczestnicy projektu. Nie trzeba było długo namawiać jej 

do wywiadu. Zareagowała promiennym uśmiechem. 

 

 

 

 

 



 

Jarek Grzelak: To już Twój drugi rok w FKA. Praca w grupie historycznej, teatralnej, a także 

funkcja koordynatorki. spore obciążenie. Czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że „Festiwalu Kultury 

Antycznej nigdy dość”? 

Małgosia Motylewska: Jak najbardziej się z tym zgadzam. Kiedy w czerwcu dostaliśmy karty 

zgłoszeniowe do projektu, od razu wiedziałam, że na pewno przystąpię. Rzeczywiście FKA nigdy 

dość i mimo że w przyszłym roku będzie matura, to zapewne i tak wezmę udział w projekcie. 

J.G.: Kogo z odchodzących weteranów FKA będzie Ci najbardziej brakować? Za co cenisz tę 

osobę? 

M.M. : Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie konkretnie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ 

uważam, że każda osoba, która jest w Festiwalu, coś do niego wnosi. Na pewno będzie mi 

brakować każdej z tych osób, bo każda z nich ma swoje pomysły, każda ma swoje indywidualne 

atuty (jest indywidualnością). 

J.G.: Na potrzeby mojego następnego pytania stań się wyrocznią przez minutę. O którym 

z odchodzących humanistów usłyszymy w przyszłości w mediach w kontekście wielkiej kariery 

rozpoczętej czy też kontynuowanej w FKA? 

M.M. : Mam nadzieję, że będą to osoby należące do grupy muzycznej. Uważam, że wkładają  

w pracę swoją pasję i serce, więc liczę że będzie to wynagrodzone. Jednak mam też nadzieję, że  

w tym zacnym gronie znajdzie się Wojtek Pietrzak (śmiech), który w tym roku na Festiwalu 

zasłynął z roli Scyty i pokazał, że jest świetnym aktorem. Scena jest jego żywiołem 

J.G.: Czy nie uważasz, że ludzie związani z pracami projektowymi po prostu lubią ze sobą 

przebywać? 

M.M. : Myślę, że współpraca buduje pozytywne emocje, rodzi silne więzy, ponieważ spędzamy 

dużo czasu razem. Lubimy ze sobą przebywać i razem pracować. Gdyby tak nie było, projekt  

by nie istniał. 

J.G.: I ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim moim rozmówcom. Jak wiesz, na ścianie w sali 

numer 15 wisi zdjęcie Estery Flieger, zasłużonej dla FKA absolwentki VIII LO. Zdjęcie którego  

z odchodzących weteranów FKA zawiśnie w sali numer 12? 

M.M. : Mam nadzieję, że zawiśnie zdjęcie wszystkich uczestników projektu. Każdy  

z nich na to zasługuje i po prostu przyjemnie by się na nich patrzyło. 

 

 

 

 

 



 

Kolejny mój rozmówca bez wahania zgodził się na przeprowadzenie wywiadu. To przecież 

jego trzeci rok w Festiwalu Kultury Antycznej. Członek grupy teatralnej, a zarazem 

nieoceniony ekspert od multimediów. Adam Illukowicz. 

 

 

 

Jarek Grzelak: Jesteś w projekcie od pierwszej klasy liceum. To wystarczający staż, aby wejść  

w swego rodzaju symbiozę z Festiwalem. Czy ten projekt jest uzależniający? Czy nie myślisz 

czasem, że obudzisz się któregoś jesiennego dnia 2014 roku i stwierdzisz u siebie syndrom 

odstawienia festiwalowego? 

Adam Illukowicz : Wiesz, syndromu to pewnie mieć nie będę. Na pewno będzie jakaś pustka 

w sercu wynikająca z braku projektu. Człowiek się przyzwyczaja. Ale narkotykiem bym projektu 

nie nazwał. 

J.G.: Czy zgadzasz się z teorią, iż ludzie inteligentni zostawiają więcej rzeczy na ostatnią chwilę?  

A.I. : To zależy, jak rozumiesz wyrażenie „człowiek inteligentny”. Ja często zostawiałem wiele 

rzeczy na ostatnią chwilę. Czy to mnie czyni człowiekiem inteligentnym? No nie wiem, aczkolwiek 

myślę, że coś w tym jest. 

J.G.: Od początku wykazywałeś spore zainteresowanie grupą teatralną. Czy świadomość faktu, iż 

wybierasz się na prawo, pomogła Ci w wyborze tej grupy? 

A.I. : Nie. Praca w grupie teatralnej była czystą rozrywką. Chodziło o dobrą zabawę i o to, by przy 

okazji się czegoś nauczyć. Prawo nie ma z tym nic wspólnego. 



J.G.: I ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim moim rozmówcom. Jak wiesz, na ścianie w sali 

numer 15 wisi zdjęcie Estery Flieger, zasłużonej dla FKA absolwentki VIII LO. Zdjęcie którego  

z odchodzących weteranów FKA zawiśnie w sali numer 12? 

A.I. : No cóż, jest to trudne pytanie. Kandydatów widzę wielu – ja bym rozważył osobę Wojtka 

Pietrzaka, ale można też wziąć pod uwagę Magdę Kiełbasę albo Olę Biczkowską. Ciężko 

zdecydować. 

 

 

Z Magdą Kiełbasą, Patrycją Pukacz i z Przemkiem Strzeleckim  

rozmawiała Aleksandra Sujczyńska. 

 

Przeprowadzam wywiad z Magdaleną Kiełbasą, tegoroczną maturzystką z klasy 

humanistycznej. Sprawia wrażenie osoby rozważnej i spokojnej, natomiast słowa jej są pełne 

ciepła. Wiem jednak, że pod tym szczerym, delikatnym uśmiechem kryje się prawdziwy 

wulkan energii, który możemy zaobserwować podczas jej występów na scenie.  

 

 

Aleksandra Sujczyńska: Co było Twoją główną motywacją do corocznego udziału w FKA? 

Magdalena Kiełbasa: Myślę, że sama pasja, jaką jest muzyka. Ona jest tak naprawdę całym moim 

życiem i myślę, że nigdy mi się nie znudzi. Antyk jest projektem, który pozwala rozwijać 

zainteresowania. 



A.S.: Czego się nauczyłaś dzięki Festiwalowi Kultury Antycznej? 

M.K.:  Współpracy w grupie. Nabrałam jeszcze większego doświadczenia w tym.  "Rozwinęłam 

się" również przez ten długi okres, między innymi nabrałam pewności siebie na scenie. Nie trzęsę 

się jak galareta (śmiech), a tak było w pierwszej klasie. Przez te trzy lata można nauczyć się wielu 

rzeczy. 

A.S.: Ile czasu tygodniowo musiałaś poświęcić na przygotowania do występu? 

M.K.:  Sama w domu niewiele. To zależało, czy miałam siły, czas i czy byłam po ciężkich dniach 

w szkole. Natomiast praktycznie raz w tygodniu spotykaliśmy się całą grupą. Czyli mniej więcej 

poświęcałam 3-4 godziny tygodniowo. 

A.S.: Jak sobie wyobrażasz kolejne lata bez udziału w Festiwalu i towarzystwa przyjaciół  

z projektu? 

M.K.:  W ogóle sobie nie wyobrażam (śmiech). Przyzwyczaiłam się już do Festiwalu i ludzi, którzy 

biorą w nim udział, więc ciężko będzie zostawiać to wszystko. 

A.S.: Czy, gdybyś miała możliwość wzięcia udziału w FKA za rok, zrobiłabyś to? Jeśli tak, to 

dlaczego? 

M.K.:  Oczywiście, że tak. Antyk to takie przedsięwzięcie, w którym każdy czuje się dobrze. 

Zawsze wracam tam, gdzie czuję się dobrze. Może też być tak, że nie będę występować, bo 

przecież ile można patrzeć na te same osoby? Mam na myśli siebie na scenie (śmiech). Jednak, jeśli 

nie zechcą mnie na scenie, to  na pewno pojawię się na widowni. 

A.S.: Czy, według ciebie, tylko humaniści z powołania mogą w pełni zaangażować się  

w Festiwal i przetrwać go? 

M.K.:  Nie (śmiech). Tak naprawdę przetrwa go każdy, kto jest cierpliwy i wytrwały. Znamy osoby 

z klas o innych profilach niż humanistyczny, które co roku biorą udział i godzą zajęcia z maturą czy 

z różnymi innymi obowiązkami. To nie jest taka reguła, że tylko humaniści sobie poradzą 

w Festiwalu. Wiadomo, mają lepszy kontakt, ponieważ ich lekcje prowadzą nauczyciele zajmujący 

się FKA, więc może są pewniejsi i lepiej zorientowani, ale lider przekazuje informacje uczniom  

z innych klas. Dlatego wydaje mi się, że każdy może dołączyć – wystarczy chcieć.  

 

 

 

 



Prowadzę rozmowę z debiutantką tegorocznej edycji Festiwalu Kultury Antycznej, Patrycją 

Pukacz (Ic). Gdyby na świecie ponownie zapanował chaos, byłaby ona zapewne jedną  

z niewielu osób potrafiących wprowadzić ład i dyscyplinę w zupełnie nowej odsłonie. 

Odpowiada na zadawane przeze mnie pytania w sposób logiczny i szczery. 

 

 

 

Aleksandra Sujczyńska: Jakie były Twoje oczekiwania wobec FKA? 

Patrycja Pukacz: Z początku na pewno nie myślałam, że to jest aż tak duże przedsięwzięcie, ale 

szybko się o tym przekonałam (śmiech). 

A.S.: Większość uczestników chwali główną ideę przyświecającą FKA, jednak jest może coś, co 

chciałabyś zmienić w kolejnej edycji Festiwalu? Jeśli tak, co by to było? 

P.P.: Według mnie, w tej edycji było trochę za dużo osób, przez co niektórzy traktowali 

przedsięwzięcie bardziej jako koło zainteresowań niż projekt.  

A.S.: Nie da się ukryć, że aktorzy z grupy teatralnej mają mnóstwo pracy - kilkugodzinne próby, 

stres, a także ogromna ilość tekstu do zapamiętania. Czy są chwile, w których nawet po 

zakończeniu FKA powtarzasz sobie tekst, w myślach odgrywając swą rolę?  

P.P.: Powiem tak:  Nie da się zapomnieć roli. Po prostu zapada ona w pamięci już na zawsze  

i czasami właśnie jest tak, że, idąc ulicą, powtarzam sobie swoje kwestie. Jestem dumna, że mogę 

brać udział w tym projekcie. 



A.S.: Czego się spodziewałaś, biorąc udział w FKA? Przeraził Cię ogrom pracy czy wręcz 

przeciwnie - poczułaś się jak ryba w wodzie? 

P.P.: Nie będę oszukiwać – na początku przeraziłam się, nie wiedziałam, że aż tyle pracy trzeba 

włożyć. Jednak później poczułam, że robię coś, co lubię, i naprawdę mogłabym robić to wieczność. 

Dlatego można powiedzieć, że czuję się jak ryba w wodzie.  

A.S.: Jak sobie wyobrażasz współpracę z innymi ludźmi, którzy pojawią się w kolejnej edycji 

Festiwalu? 

P.P.: Myślę, że będzie fajnie brać w tym udział i móc przekazać swoje umiejętności oraz wiedzę 

młodszym pokoleniom. Z tego, co wiem, przyjdą ludzie naprawdę ciekawi tego przedsięwzięcia, 

ponieważ niedawno brałam udział w Dniach Drzwi Otwartych naszej szkoły 

i miałam okazję się przekonać, że są to konkretne i mające swój cel w życiu osoby. 

A.S.: Czy, według ciebie, tylko humaniści z powołania mogą przeżyć przygodę z  Festiwalem? 

P.P.: Nie tylko. Co prawda, niektórzy uczniowie idą do innych klas, ale wewnętrznie jednak czują 

się humanistami i niekiedy zdarza się, że oni też dostają duże role, a czasem bywają nawet lepsi… 

Chociaż humaniści i tak są najlepsi (śmiech). 

Rozmawiam z Przemkiem Strzeleckim, tegorocznym maturzystą z klasy humanistycznej. Jeśli 

do zorganizowania FKA wystarczyłoby  zaledwie kilka osób, jego obecność byłaby 

obowiązkowa. Wysoki i opanowany, lecz nieco zdystansowany wobec świata, chętnie 

odpowiada na moje pytania. 

 

 



 

Aleksandra Sujczyńska: Jaki sens miał dla Ciebie udział w Festiwalu? 

Przemek Strzelecki: Lubię po prostu czuć tę adrenalinę związaną z każdym występem. Jest to 

również dla mnie ogromna przyjemność związana z pracą w towarzystwie rówieśników 

i możliwość dodatkowego rozwijania umiejętności. 

A.S.: Jaka była najdziwniejsza lub najśmieszniejsza sytuacja związana z FKA? 

P.S.: Ze względu na ciągłą pracę z moim przyjacielem z klasy, Wojciechem Pietrzakiem, całe 

przedsięwzięcie jest czymś dziwnym i śmiesznym zarazem. 

A.S.: Jaka atmosfera panuje podczas pracy w grupach projektowych liczących tyle osób? 

P.S.: Ogólnie rzecz biorąc, jest miło, lecz zdarzają się momenty, w których jednak wolałoby się być 

poza miejscem zebrania grupy. 

A.S.: Miałeś czasem takie chwile, kiedy chciałeś porzucić przygotowania do FKA i definitywnie 

zrezygnować z udziału w nim? 

P.S.: Na pewno jest taki kryzys w momencie, kiedy siedzi się w tym trzeci rok z rzędu i po raz 

kolejny zawala się noc za nocą, by wyrobić się w terminie i dodatkowo wykonać pracę za innych, 

niesolidnych. Jednak warto to przetrwać i dążyć do finału FKA. 

A.S.: Którą z tych trzech przeżytych edycji Festiwalu wspominasz najlepiej? 

P.S.: Myślę, że pierwszą, ponieważ był to mój debiut. Duże znaczenie ma również fakt, że 

obchodzono wtedy dziesięciolecie FKA i  wielu absolwentów brało udział  w przedsięwzięciu. 

A.S.: Czy, według ciebie, tylko humaniści z powołania mogą przeżyć przygodę z Festiwalem? 

P.S.: Uważam, że każdy, nie tylko humanista, ma w sobie jakiś talent i zapał, dzięki którym da radę 

współtworzyć FKA.  

 

Teksty: grupa redakcyjna pracująca w projekcie „Arcana Themidis” 
Korekta: I. Stasiak 
Zdjęcia: Kinga Lesiakowska IIIc 

 
 

 

 

 


