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Monika Kamieńska mgr filologii 
polskiej, menedżer kultury. Była 
Dyrektor Akademickiego Ośrodka 
Inicjatyw Artystycznych, Pałacu 
Młodzieży im. J. Tuwima, Dyrektor 
Generalny Bestom Dentonet Sp. z o.o., 
wiceprezes Stowarzyszenia Edukacyjno 
Kulturalnego Venae Artis, ekspert MEN, 
trener, metodyk. Obecnie dyrektor 
Bałuckiego Ośrodka Kultury, Dziekan 
Kierunku Kulturoznawstwo w AHE 
w Łodzi, wokalistka Łódzkiego Teatru 
Piosenki. Ukończyła studia 
podyplomowe w zakresie zarządzania 
zasobami ludzkimi, zarządzania 
projektami (PRINCE 2), funduszy 
unijnych, edukacji estetycznej 
i literackiej. Aktywnie działa na rzecz 
kultury i edukacji a także na rzecz dzieci, 
młodzieży i osób starszych. Często 
bierze udział w akcjach charytatywnych 

i kampaniach społecznych. Organizatorka Festiwalu Łódź Miastem Kobiet, konkursu Łódź Miastem 
Talentów. Nagrodzona za pracę zawodową medalem: Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz medalem 
KEN, Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi. Otrzymała wyróżnienie w konkursie Akcja Akacja, zajęła 
II miejsce w ogólnopolskim konkursie Kobieta Spełniona, została wyróżniona w ogólnopolskim 
konkursie na osobowość roku Silva Virium. Za pracę na rzecz dzieci i młodzieży uhonorowana 
wyjątkowym, przyznawanym przez Kapitułę Dziecięcą Medalem Serce Dziecku. Autorka publikacji 
branżowych, felietonów, współautorka książek: M do 2 oraz Srebrne tabu i Jak nie teraz to kiedy. 
 
 



Katarzyna Żuk  
 aktorka Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi , pedagog, 
nauczyciel mianowany,  instruktor teatralny, reżyser. Ukończyła, 
z tytułem magistra sztuki, PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi. 

 Przed rozpoczęciem studiów aktorskich pracowała z zespołem teatru 
„Orfa”, prowadzonym przez  Mariana Glinkowskiego.  Na scenie  
pracuje od 1995 r. Rozpoczęła swoją zawodową drogę w Teatrze 
Studyjnym’ 83 . Tam zrealizowała spektakle: „Według Molly” na 
podstawie tekstu Jamesa Joyce’a  - monodram w reżyserii Artura 
Urbańskiego oraz „Nie-boską komedię” w reżyserii Zdzisława Jaskuły.  

Od 1998 r. jest aktorką Teatru Nowego w Łodzi , w którym zagrała 
wiele ról u  m.in. takich reżyserów jak: Maciej Wojtyszko, Piotr Bikont, 
Andrzeja Maria Marczewski, Tomasz Man. W latach 1997-1999 była 
asystentką prof. Moniki Dzienisiewicz –Olbrychskiej przy przedmiocie 
„Proza i monodram”  

w PWSTTviT w Łodzi na wydziale aktorskim.  Po ukończeniu Kursu 
Pedagogicznego z metodyką wiedzy o kulturze w Wojewódzkim 
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, od 2002  

do 2012 pracowała  w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu 
prowadząc dwa zespoły teatralne: Poprzecznie Prążkowani oraz 
Wielokropek. Spektakle prowadzonych przez nią zespołów 
otrzymywały nagrody i wyróżnienia na wielu festiwalach teatralnych 

(m.in. Na Festiwalu OPTAiN  Słodkobłękity, FTA Łópta, OFTM Dziatwa). Dwukrotnie zorganizowała wakacyjne 
warsztaty teatralne pod namiotami nad Jeziorem Powidzkim. Przez dwa lata ( 2014-2015) prowadziła zajęcia 
z zakresu warsztatu aktorskiego z młodzieżą w Miejskim Ośrodku Kultury w Zgierzu. Od roku 2009 współpracuje 
z Wyższą Szkołą Pedagogiczną oraz Społeczną Akademią Nauk, prowadząc wykłady i ćwiczenia ze studentami 
wydziału logopedii z przedmiotu Kultura żywego słowa. Zasiada w jury konkursów recytatorskich i teatralnych. Do jej 
dorobku artystycznego można doliczyć prowadzenie warsztatów i zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie jedno-  lub 
kilkurazowych spotkań z zakresu: wymowy , emisji głosu, warsztatu aktorskiego, plastyki ruchu, interpretacji tekstów, 
emocji scenicznych itp. Bierze udział w projektach około teatralnych np. w czytaniu wierszy podczas Krakowskiego 
Salonu Poezji czy przygotowaniu i prowadzeniu wycieczek po teatrze oraz warsztatów teatralnych w czasie ferii dla 
dzieci i młodzieży, organizując i prowadząc rodzinne spotkania warsztatowe m.in.  podczas projektu „Daj rodzinę za 
kurtynę”. Od 2017 współpracuje z Fundacją „Świetlice Artystyczne” prowadząc zajęcia w domach dziecka, szkołach 
integracyjnych, ośrodkach socjoterapeutycznych, pogotowiach opiekuńczych. Od 2016 jest jedną z prowadzących 
zajęcia z osobami niepełnosprawnymi realizując projekt teatralny Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Nie 
tylko” z siedzibą w Warszawie.  Od czterech lat współpracuje z fundacją Formart, pisząc teksty sztuk i reżyserując 
przedstawienia teatralne. W jej zawodowym dorobku jest  udział w filmach i serialach oraz praca nad etiudami 
reżyserskimi i operatorskimi studentów łódzkiej „filmówki”. Od 2013 jest członkiem Teatru Badów,  gdzie zagrała w 
dwóch przedstawieniach : „Wszystko o kobietach” Milosa Gavrana oraz „Święte matki” Wernera Szwaba . Oba 
spektakle wyreżyserował Piotr Bikont. Współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi 
prowadząc warsztaty dla nauczycielu z zakresu technik gry aktorskiej, improwizacji teatralnej czy interpretacji tekstu 
literackiego. Od 2018 roku jest członkinią i współzałożycielką Teatru Improwizacji Tadam, działającym najpierw przy 
Domu Literatury w Łodzi a obecnie przy Łódzkim Domu Kultury w Łodzi. Tam wspólnie z zespołem zrealizowała 
spektakle oparte o krótkie, średnie i długie formy improwizacyjne m.in. „ImproFredro”- freeform improwizowany 
ośmiozgłoskowcem, „Ba!Łódzka Bajka!” – bajka 18+, „Misja specjalna” i „Improbajki bez okładki” – bajki  

dla dzieci, „Historia waszej miłości”, „Solo- monolog na kilkoro aktorów”. W ramach działalności w teatrze Tadam 
prowadziła zajęcia warsztatowe i w DL i w ŁDK w Łodzi dla chętnych uczestników. Uczestniczy  w impro dżemach 
i warsztatach prowadzonych przez doświadczonych improwizatorów, m.in. Pawła Jóskowiaka czy Katarzynę Chmarę.  

   

 



        

Monika Buchowiec 
aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. 

W 2005 ukończyła PWSFTviT w Łodzi, mając na koncie 

jedną z głównych ról w filmie Piotra Trzaskalskiego 

„Mistrz”, za którą została uhonorowana tytułem 

„Największego odkrycia roku”  

na festiwalu „Prowincjonalia”. 

W trakcie studiów współpracowała z Teatrem im. Jaracza 

w Łodzi, grając m.in. Helenę w „Śnie nocy letniej” 

w reżyserii W. Zawodzińskiego. Współtwórczyni projektu 

Scena Młodych, działającego przy Teatrze Nowym w Łodzi 

w latach 2005-2007. 

W 2007 zagrała Różę, główną rolę w filmie „Z miłości” 

Leszka Wosiewicza. 

W latach 2006- 2008 aktorka Teatru Śląskiego 

w Katowicach, gdzie zaznaczyła się rolą Julii  

w „Romeo i Julii” w reż. K Babickiego. 

Od 2008 roku aktorka Teatru Nowego im. Kazimierza 

Dejmka w Łodzi, gdzie stworzyła wiele docenianych 

i nagradzanych kreacji m.in.:Grace w ‚Dogville’ reż. Marcin Liber (Złota Maska- rola żeńska), Pisarka w „Więcej 

niż możesz zjeść” na podstawie felietonów Doroty Masłowskiej (Złota Maska-rola żeńska; doceniona również 

przez Jacka Sieradzkiego w jego subiektywnym spisie aktorów polskich - określona jako „Na fali”), Katarzyna 

Kobro w „Kobro” reż. Iwona Siekierzyńska (Nadzwyczajna Złota Maska dla spektaklu z podkreśleniem roli 

Kobro), Przewodniczka Partii w „Brygadzie Szlifierza Karhana” w reż. R. Brzyka (Złota Maska, nagroda 

zespołowa), Bona  

w „Utraconej czci Barbary Radziwiłłówny” w reż. Agaty Puszcz, Tyrezjasz w „Antygonie” w reż. Marcina Libera 

(Złota Maska, nagroda zespołowa), Księżna w „Szewcach” reż. Jerzy Stuhr. 

W latach 2010 - 2013 wraz z Pawłem Gralą, Suavasem Lewym i Maciejem Maciaszkiem współtworzyła kolektyw 

CZAS NA NIC, zajmującym się improwizacją procesową, którego działalność zakończona została 24-godzinnym 

spektaklem improwizowanym w OFFicynie. Wraz z Piotrem Pasiewiczem stworzyła kilka projektów 

performatywnych, m.in. „Chwilostany”. W 2017 r., wraz z Suavasem Lewym i Pawłem Gralą, zrealizowała 

performance dla MS1 na Stulecie Awangardy. Zagrała kilka głównych ról w Teatrze Telewizji, m.in. Różę w 

„Nocną Porą” w reż. Piotra Trzaskalskiego, Ritę Gorgonową w spektaklu „Rita” w reż. Darii Kopiec (Nagroda za 

główną rolę żeńską na Festiwalu Teatroteka), Marię Juszkiewiczową w „Ni z tego, ni z owego”, reż. M. Wojtyszko 

i w Teatrze Polskiego Radia, m.in Reginę w „Królu Learze” w reż. Mariusza Malca. Ma na koncie także wiodące 

role filmowe. W 2019 roku została uhonorowana Brązowym Medalem Zasłużonych Kulturze „Gloria Artis”. 

W 2020 ukończyła kurs reżysersko-aktorski w GITIS w Moskwie, zgłębiając metodę K. Stanisławskiego 

i W. Meyerholda. Podczas kursu m.in. wyreżyserowała jednoaktówkę „The President” na podstawie 

opowiadania „Księżna” A. Czechowa. 
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