
FILMOWA ADAPTACJA POWIEŚCI  
JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO  

„HRABINA COSEL” 
  

Grupa teatralna „Perły Życia” utworzona z uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej  
i Środowiskowego Domu Samopomocy w Kodniu uczestniczy w realizacji zadania publicznego: 

FILMOWA ADAPTACJA POWIEŚCI JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO  
„HRABINA COSEL” 

O PROJEKCIE 
Projekt  jest realizowany przy współpracy Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Jedność”  

w Kodniu i współfinansowany ze środków Województwa Lubelskiego. Głównym celem zadania 

jest przybliżenie twórczości J.I. Kraszewskiego w związku z obchodami dwusetnej rocznicy urodzin 

pisarza oraz wspieranie inicjatyw promujących działalność kulturalno– społeczną osób 

niepełnosprawnych i wyzwalanie ich potencjału twórczego. Odbiorcami FILMOWEJ ADAPTACJI 

POWIEŚCI JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO „HRABINA COSEL” są osoby 

niepełnosprawne z powiatu bialskiego i placówek działających na terenie Województwa 

Lubelskiego oraz mieszkańcy gminy Kodeń. 

REALIZACJA 
    Odbyło się spotkanie organizacyjne zespołu odpowiedzialnego za wykonanie poszczególnych 
zadań (członkowie SIS „Jedność”,     kadra ŚDS i WTZ w Kodniu) 
Na potrzeby FILMOWEJ ADAPTACJI POWIEŚCI JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO 
„HRABINA COSEL”:  
* Stworzono scenariusz, który jest podstawą pracy nad przyszłym  filmem; zawiera fabułę, dialogi, 
charakterystykę postaci, przebieg akcji wraz z opisem czasu i miejsca wydarzeń 
* Nawiązano współpracę z przedstawicielami Urzędu Gminy Kodeń, Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Kodniu Starostą Bialskim i Prezydentem Miasta Biała Podlaska 
* Podjęto współpracę z Dyrektor muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie – Anną 
Czobodzińską –Przybysławską.  
* Podjęto współpracę z przedstawicielami podlaskich literatów i znanych osób z życia kulturalnego 
– dyrekcją Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, redaktorem naczelnym Podlaskiego 
Kwartalnika Kulturalnego –Grzegorzem Michałowskim, pisarzem Lechem Zaciurą oraz Gminnego 
Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu  
* Pozyskano sponsorów, którzy z życzliwością popierają tę kulturalną inicjatywę 
* Nawiązano współpracę z koordynatorem ds. reżyserii, scenariusza, emisji głosu, dykcji, gry 
aktorskiej; miały miejsce pierwsze warsztaty z Sylwią Maszewską – aktorką, solistką – śpiewaczką, 
pedagogiem śpiewu, logopedą, prezesem Towarzystwa Aktywizacji Muzyczno – Teatralnej Osób 
Niepełnosprawnych  i organizatorem Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Muzycznych Osób 
Niepełnosprawnych w Łodzi;  
Uczestnicy  grupy teatralnej „Perły Życia” uczyli się posługiwania prawidłowym torem 
oddechowym pobieraniem powietrza dolnożebrowo, aktywizacji mięśni skośnych brzucha, 
zatrzymywania pozycji wdechowej, aktywizacji rezonatorów 
* Nawiązano współpracę z konsultantem ds. kostiumów i dekoracji, Ireną Rybak – projektantką  
i wykonawcą kostiumów scenicznych dla teatrów amatorskich, działaczką artystyczną w grupie 
teatralnej TON w Łodzi 
* W pracowni krawieckiej Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz innych pracowniach rozpoczęto szycie 
kostiumów z epoki Augusta II Mocnego, niezbędnych do przeprowadzania prób i nagrań do 
adaptacji filmowej 
* Zorganizowano wycieczkę do muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie służącą 
przybliżeniu sylwetki wybitnego pisarza i miejscem realizacji zadania publicznego 
* Na terenie gminy Kodeń odbywają się próby do FILMOWEJ ADAPTACJI „HRABINA COSEL”  
z grupą teatralną „Perły Życia” utworzoną z uczestników ŚDS i WTZ w Kodniu.    


