
060 2p
za min

super sposób na rozmowy z Polską 
z twojej komórki już od

2p
za min

na telefon stacjonarny

na telefon komórkowy

7p
za min

Aby korzystać z serwisu T-Talk będąc w Polsce należy wykupić £5 kredytu na rozmowy międzynarodowe wysyłając smsa o treści QPDN na numer 
81616. Teraz możesz również skorzystać z nowego sposobu doładowania. Zadzwoń na numer 01412344141 i wybierz 1. Otrzymasz wiadomość 
potwierdzającą doładowanie konta. Wybierz ponownie  01412344141 a następnie numer docelowy.
Jeśli aktywowałeś konto T-Talk, wykorzystaj swój kredyt na połączenia z Polski. Serwis dostępny jest tylko dla użytkowników, którzy posiadają kod 
PIN. Aby go otrzymać wystarczy zadzwonić na infolinie Auracall w UK na numer 02084974698. Wybrać opcje 8 a następnie 1. 
Dzwoniąc z Polski do Wielkiej Brytanii należy wybrać numer dostępowy (0-22) 2131067, po usłyszeniu komunikatu podać kod PIN, potwierdzić # 
a następnie wybrać numer docelowy. Po odsłuchaniu informacji o dostępnych minutach w ramach kredytu T-Talk zostaniesz połączony. 

Aby dowiedzieć się więcej
zadzwoń na polską infolinię 0208 497 4698 

T-talk

*T&Cs: Ask bill payer’s permission. SMS costs £5 + std SMS rate. T-Talk account will be credited with £5. Connection fee varies between 1.5p & 20p. Calls to the 020 
number cost standard rate to a landline or may be used as part of bundled minutes. Text AUTOOFF to 81616 (std SMS rate) to stop auto-top-up when credit is low. 
Charges apply from the moment of connection. Calls billed per minute. Calls made to mobiles may cost more. Rates are subject to change without prior notice. This 
service is provided by Auracall Ltd. Agents required, please call 084 4545 3550

*T&CsService provided by

Twoje konto telefonu komórkowego  zostanie obciążone 
kwotą £5. W tym samym czasie automatycznie utworzy 
się unikalne konto T-Talk, które będzie  doładowane kwotą 
£5 kredytu na rozmowy międzynarodowe. Otrzymasz 
wiadomość  zwrotną o treści:  „Dziekujemy T-Talk. 
Oplata 5GBP. Aby zadz za granice wyb 01412344141 i nr 
docelowy. Smsuj do Polski od 5p. Wiecej info o serwisach 
02084974698.”

*Koszt połączenia z numerem 01412344141 to 
standardowy koszt poł. z numerem stacjonarnym w 
Wielkiej Brytanii.  Jeśli posiadasz  darmowe min. opłata 
będzie pobierana z darmowych minut. 
Infolinia po polsku 020 8497 4698

1.Wyślij SMS-a na numer 81616  o treści QPDN

T-Talk  dostępny z Polski i UK

2. Wybierz numer 01412344141, a następnie 
0048xx i numer docelowy do Polski. 

Teraz T-Talk dostępny jest także z Polski! Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem serwisu, możesz wykorzystać swój 
kredyt będąc na wakacjach w Polsce lub podać PIN swoim bliskim aby pozostali z Tobą w stałym kontakcie. Koszt połączenia 
z telefonem stacjonarnym w UK wynosi 2p/min a z telefonem komórkowym 16p/min.
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PULS POLONII
warsztaty

ElżbiEta SobolEwSka

» Krystian Godlewski z The 
Bones Theatre pracuje z ludźmi 

w dawnym magazynie drewna na 
Peckham i w POSK-u, gdzie ostatnio 
wziął udział w projekcie Polish Drama, 
wymyślonym przez grupę promotorów 
sztuki Polish deConstruction. Były to 
trzy dni warsztatów, pokaz filmu doku-
mentalnego o The Bones Theatre i roz-
mowa z jego twórcami. Celem projektu, 
który sfinansował council Hammer-
smith & Fulham, było umiejscowienie 
polskiego centrum kultury na mapie 
lokalnego życia społeczności obu dziel-
nic. Idea ma być kontynuowana. 

– Zorganizowałyśmy te warsztaty, 
aby wzięli w nich udział zarówno ludzie 
z polskiego środowiska, jak i każdego 
innego, chodziło bowiem o stworze-
nie możliwości przenikania się róż-
nych kultur – mówiła Agnieszka Mlicka 
z Polish deConstruction.  

Teatr Kości stworzył w 2006 roku 
Kamil Adamus i Krystian Godlew-
ski. Trenowali i wystawiali spektakle 
w swoim domu na Tulse Hill, gdzie 

zbudowali scenę i widownię. W marcu 
2008 roku, council wydał im nakaz eks-
misji. Mimo zaproszeń, żaden z urzęd-
ników nie zainteresował się bliżej ich 
działalnością, nie wzięto również pod 
uwagę faktu, iż The Bones Theatre przy-
ciągał i integrował lokalną społeczność. 
Dom, w którym mieszkali i tworzyli 
był squatem, council nie zapropono-
wał im innego miejsca, gdzie mogliby 
kontynuować swoją działalność. The 
Bones Theatre, w swej unikatowej for-
mie teatru domowego, przestał istnieć. 
Teraz Krystian Godlewski trenuje i pro-
wadzi warsztaty w POSK-u, który stał 
się oficjalną siedzibą Teatru Kości. 

W warsztatach Polish Drama wzięło 
udział kilkanaście osób. Przez trzy dni 
Krystian uczył ich oswajać swoje ciało, 
pracować z głosem. Większość grupy 
stanowili amatorzy, nigdy wcześniej 
nie występowali przed publicznością. 
Performance, który przygotowali na 
koniec warsztatów, był więc ich debiu-
tem. Chcą wrócić do POSK-u, by konty-
nuować pracę nad swoim ciałem i gło-
sem. Warsztaty Polish Drama to spo-
tkanie z tradycją teatru środkowo-eu-
ropejskiego, tym cenniejsze, że wzięli 
w nim udział ludzie, dla których jest to 
podróż w nieznane. 

– Człon nazwy warsztatów „Polish” 
jest bardzo istotny. Termin „Polish 
drama” wiąże się z aspektem litera-
tury polskiej i europejskiej, która jest 
dla mnie źródłem inspiracji – mówi 
Godlewski.

Celem prowadzonych przez niego 
warsztatów, jest również starcie się 
z własnym poczuciem tożsamości, 
które odbywa się nie tylko poprzez 
indywidualną pracę, lecz w konfron-
tacji z grupą, gdzie istnieje możliwość 
odbicia się w lustrze drugiego czło-
wieka, w jego odmienności. 

– Jestem katalizatorem, który 
pomaga im dojść do odpowiedzi. To 
jest jak obieranie cebuli, by dojść 
do jej środka, bo taki jest cel tych 
warsztatów; wnikać coraz głębiej 
w siebie na różnych płaszczyznach 
– mówi Krystian. Można go spo-
tkać w Sali Teatralnej POSK-u lub 
w Area 10 Project Space na Peckham. 
Kontakt za pośrednictwem strony: 
www.thebonestheatre.org.uk. «

Wnikać coraz głębiej w siebie
Doświadczenie 
warsztatów to bardzo 
osobista sprawa, 
rozgrywa się w środku. 
Przez kilka godzin 
robi się dziwne rzeczy, 
według reguł, które 
obowiązują tylko małą 
grupę ludzi. opowiadać 
o warsztatach, to jakby 
czytać o muzyce albo 
o uprawianiu miłości. 
Nie sposób oddać 
w opowieści pełni ich 
doświadczenia.
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