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Stanowisko Przewodniczącego Związku Zawodowego Aktorów Polskich Juliana Mere 

dot. opracowania „Metodyka zarządzania projektami – STUDIO” 

  

Materiał „STUDIO – Metodyka zarządzania projektami” Panów dr Gruczy i dr Juchniewicza  jest częściowym 

powielaniem istniejących na rynku wydań książki „Metodyka zarządzania projektami” Panów Trockiego, Gruczy 

i Ogonka i wydaje się być na siłę zaadaptowana do Instytucji Artystycznej M.st. Warszawy jaką jest znakomicie 

prosperujący artystycznie Teatr Studio. Gdyby zamiast używać nazwy Teatr Studio w opracowaniu użyto nazwy 

Pracownia Architektoniczna Belweder albo Kombinat Nafta-Gaz im. Gudzowatego to nic by się nie zmieniło. 

Twórcy, albo raczej odtwórcy (bo przecież nowych myśli nt. projektów powiązanych ze sztuką teatralną nie 

stworzyli) starają się przenieść reguły zarządzania projektami panującymi w biznesie do publicznego teatru, lecz 

im się to kompletnie nie udaje. Przyjęcie takiego opracowania przez dyrekcję świadczyłoby tylko o kompletnym 

zaprzeczeniu idei teatru publicznego jaki znamy wraz z jego statutami, regulaminami oraz zwyczajami. 

Opracowanie jest tak dalece niespójne z działalnością teatru Studio oraz innych teatrów publicznych, że należy 

wątpić, czy panowie opracowujący wysilili się w jakikolwiek sposób aby porównać środowiska projektowe 

biznesu oraz teatru. Wydaje się, że nie. 

Jeśli dyrektor mający być naczelnym nadzorcą wszystkich projektów zamawia opracowanie wtórne za które ktoś 

pewnie zapłacił duże pieniądze to należy zapytać się o jego kompetencje i gospodarność. Wyrzucanie tysięcy, albo 

dziesiątek tysięcy na opracowanie będące wtórnym do tych z lat 2002-2008 kwalifikuje się raczej nie do nagrody 

lecz do kontroli finansowej w teatrze. 

Terminologia używana w opracowaniu jest nieznana w środowisku artystycznym, a z niejednego pieca wszyscy 

chleb jedli. Najważniejszymi postaciami sztuki wg tego opracowania są oczywiście Dyrektor Naczelny i 

Sekretariat Dyrektora mający „odpowiadać za całokształt, weryfikować wszystkie projekty”, a co najważniejsze 

„wykonywać polecenia dyrektora i informować go o wszystkim”… 

Niżej w hierarchii ustawieni są Inicjator Projektu i Koordynator Zmian… ważne persony, ale nie ma w tym całym 

opracowaniu słowa o Dyrektorze Artystycznym Teatru, Zespole Artystycznym, artystach in spe… 

Podsumowując, panowie dr Grucza i dr Juchniewicz powinni wykonać pracę z należytą starannością 

skoncentrowaną na instytucji teatralnej, a nie biznesie, a pan dyrektor zamawiający powinien wstrzymać się z 

jakimikolwiek płatnościami za to wtórne dzieło. 

Dyrektorowi Osadnikowi warto zacytować przepisane na końcu opracowania rady z niemieckiej książki o 

biznesie „Inteligentes Projektmenagment”, aby cokolwiek zrozumiał z błędów jakie popełnia: 

- Nigdy nie zmieniaj zespołu odnoszącego sukcesy 

- Utrzymuj równowagę między ciałem, duszą i rozumem 

- Bądź życzliwy, przyjazny i sprawny 

- Likwiduj zakłócenia 

- Integruj zespół 

- Pamiętaj, że pozytywny stres jest dobry, ale brak stresu jest lepszy 

  

Julian Mere 

Przewodniczący Związku Zawodowego Aktorów Polskich 
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