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Terminu pedagogika teatru używa się na polskim gruncie zaledwie od kilkunastu lat. Określenie 
to jest kalką z języka niemieckiego, pojawiło się w 2005 roku w świeżo utworzonym Instytucie 

Teatralnym wraz z zatrudnieniem przez Macieja Nowaka, ówczesnego dyrektora, Justyny Sobczyk – 
absolwentki kierunku pedagogika teatru na Universität der Künste w Berlinie. Zaczęto je stosować, by 
spośród wielu działań edukacyjnych o charakterze teatralnym wyróżnić te, które cechuje egalitarność, 
bazowanie na doświadczeniu uczestników, zapraszanie ich do dyskusji o otaczającej rzeczywistości 
z wykorzystaniem języka teatru. 
 W naszym kraju pedagogika teatru rozwija się prężnie dzięki praktykom teatru o rozmaitych pro-
weniencjach i wykształceniu. Wielu z nich na różnych etapach swojego zawodowego funkcjonowania 
zetknęło się z narzędziami, metodami i ideami zaszczepianymi przez Justynę Sobczyk. Nawet jeśli 
przyjmowali je z fascynacją, służyły one przede wszystkim wzbogaceniu ich indywidualnego warszta-
tu pracy, były absorbowane i rozwijane. Taki stan rzeczy sprawia, że pedagogika teatru w Polsce jest 
z jednej strony różnorodna i wielowymiarowa, z drugiej zaś – jako dyscyplina zdominowana przez ak-
tywnych praktyków – trudno definiowalna i słabo opisana. W związku z tym podczas odbywającej się 
w 2016 roku konferencji Pedagogika teatru. Kierunki, refleksje, perspektywy, której efektem jest niniejsze 
wydawnictwo, łatwiejsze okazało się pokazanie bogactwa pedagogiki teatru niż jej ram i schematów. 
Ów stan rzeczy znalazł odbicie w formie niniejszej publikacji. Stała się ona okazją do podjęcia próby 
osadzenia pedagogiki teatru w kontekście historycznym i kulturowym oraz zaprezentowania działań 
polskich pedagogów teatru. 
 Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera trzy teksty. Kulturowy entourage 
pedagogiki teatru autorstwa Katarzyny Kalinowskiej daje czytelnikom wgląd w proces zmian zachodzą-
cych w sposobach uczestnictwa w kulturze w ostatnich latach, a tym samym pokazuje, że pedagogika 
teatru znakomicie wpisuje się w aktualne tendencje rzeczywistości społeczno-kulturowej. Z kolei Ma-
rzenna Wiśniewska w artykule W stronę polskiego modelu pedagogiki teatru przybliża wybrane praktyki 

JusTyna CzarnoTa-MiszTal, Magdalena szpak

wstęP
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pedagogiczno-artystyczne ostatniego stulecia, które okazały się przełomowe i były ważnym punktem 
odniesienia podczas formowania się idei pedagogiczno-teatralnych w Polsce. Na zakończenie tej czę-
ści Magdalena Szpak w tekście Instytucja w procesie szczegółowo opowiada, jak zmieniała się od 2005 
roku rola Instytutu Teatralnego w kształtowaniu pola pedagogiki teatru, a co za tym idzie – przez jakie 
modyfikacje przechodziły programy edukacyjne tej instytucji.
 Część druga zawiera siedem wywiadów z pedagogami teatru1, z których każdy naświetla inny 
obszar działań w obrębie tej dyscypliny. Są to jednocześnie opowieści o własnej praktyce i indywidu-
alnych przekonaniach rozmówców. 
 Wśród inicjatyw pedagogiczno-teatralnych szczególne miejsce zajmują warsztaty do spektakli, 
umożliwiające widzom szersze spojrzenie na oglądane przedstawienie, oparte na założeniu, że odbiór 
spektaklu jest indywidualny, a perspektywa każdego zasiadającego na widowni – tak samo ważna 
i możliwa do wydobycia w teatralnej zabawie. Ten typ warsztatów stanowi znakomite uzupełnienie 
spektakli nowatorskich, uznawanych za trudne, korzystających z nowoczesnej estetyki. W ten sposób 
pedagogika teatru zajmuje się kształceniem współczesnego widza, otwieraniem go na różne języki 
teatru. W rozpoczynającej drugą część rozmowie autorki wstępu przybliżają specyfikę warsztatów do 
spektaklu.
 Drugą, od początku równie silną sferą aktywności polskich pedagogów teatru jest stwarzanie 
pola dla twórczej ekspresji amatorów poprzez budowanie spektakli w sposób, który sprawia, że przed-
stawienie staje się przestrzenią ekspresji uczestników, świadectwem ich poglądów czy myśli (a nie 
jedynie okazją do zaprezentowania warsztatu aktorskiego). Temat pracy nad spektaklem z amatora-
mi został podjęty z trzech perspektyw. Justyna Sobczyk dzieli się swoją historią jako założycielka  

 1 Wywiady zostały przeprowadzone w 2016 roku.

Teatru 21, który tworzą aktorzy z Zespołem Downa i autyzmem. Tomasz Daszczuk wskazuje na istotę 
teatralnej pracy z młodzieżą. Z kolei Dorota Ogrodzka i Sebastian Świąder ze Stowarzyszenia Pedago-
gów Teatru próbują odpowiedzieć na pytanie, czym jest reżyserowanie w ujęciu pedagoga teatru oraz 
czym różni się praca z amatorami od pracy z zawodowymi aktorami. 
 W naszej publikacji nie zabrakło również głosu osób związanych z instytucjami: Dorota Kowal-
kowska zdradza, w jaki sposób z kierownika literackiego przeobraziła się w pedagoga teatru w Teatrze 
Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu oraz na czym polega specyfika pracy na tym 
stanowisku. Aleksandra Drzazga opisuje swoją codzienną pracę w placówce oświatowej, a Agnieszka 
Szymańska szerzej opowiada o roli pedagoga teatru podczas przygotowania spektaklu przez zespół 
złożony z profesjonalnych twórców teatralnych, za przykład podając swoją współpracę z reżyserką 
i scenografką Justyną Łagowską przy przedstawieniu Alicja. Pod żadnym pozorem nie idź tam w Teatrze 
im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie.
 Mamy nadzieję, że zaproponowany zestaw tekstów teoretycznych i rozmów z praktykami pozwoli 
zapoznać się z głównymi kierunkami rozwoju pedagogiki teatru w Polsce. Zapraszamy do lektury!

taki stan rZecZy sPrawia, że Pedagogika teatru 
w Polsce jest Z jednej strony różnorodna 
i wielowymiarowa, Z drugiej Zaś – jako dyscyPlina 
Zdominowana PrZeZ aktywnych Praktyków  
– trudno definiowalna i słabo oPisana.
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pedagogika teatru – jako nurt artystyczno-edukacyjny w szeroko rozumianym życiu teatral-
nym – jest osadzona w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej. Chociaż mamy 

wrażenie, że jest to nurt wciąż niszowy, nowatorski i pomijany przez oficjalne dyskursy (zarówno edu-
kacyjne, jak i artystyczne), to pedagogika teatru nie jest samotną wyspą oderwaną od tego, co obecnie 
dzieje się w polskiej kulturze. Mowa przede wszystkim o przemianach w kierunku indywidualizacji 
i demokratyzacji kolejnych sfer kultury albo inaczej – upodmiotowienia jednostek i grup społecznych 
– które stanowią fundament podejścia pedagogów teatru do pracy z człowiekiem i społecznością. 
Wrażenie odrębności pedagogiki teatru względem mainstreamu edukacji teatralnej i pozostawania na 
bocznym torze działalności artystycznej teatrów związane jest raczej z tym, że (1) pedagogika teatru 
w Polsce była dotąd rozwijana głównie jako orientacja praktyczna i nie włączano jej na bieżąco do 
teoretyczno-badawczych dyskusji o zmianach społecznych i kulturowych, a także (2) ze specyfiką 
instytucjonalnej organizacji świata teatralnego, który jest mocno hierarchiczny i skoncentrowany na 
rozwijaniu tradycyjnych funkcji przypisanych teatrowi. Niniejszy tekst ma na celu zwrócić uwagę na 
wybrane tendencje i przemiany obserwowane we współczesnej kulturze, które korespondują z ugrun-
towywaniem praktyk pedagogiczno-teatralnych. Prezentowane rozpoznania należy traktować jako 
punkty naszkicowane na mapie przemian kulturowych, nie zaś jak dogłębne analizy zjawisk.

PrZemiany Praktyk rodZicielskich

Inwestycja w wIęzI. Jakość relacji między członkami rodziny jest podstawową postmateriali-
styczną wartością, na której koncentrują się współcześni partnerzy i rodzice. Zmienia się sposób my-
ślenia i mówienia o związkach i rodzicielstwie. Rodzina ma być miejscem budowania bliskich relacji, 
rozwoju osobistego, partnerskiego współdziałania i tworzenia zaplecza emocjonalnego jednostki (a nie  

kaTarzyna kalinowska

kulturowy 
entourage 
Pedagogiki 

teatru
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turalnej oczekuje się nie tylko wartości artystycznych, edukacyjnych, dydaktycznych, ale także speł-
niania funkcji więziotwórczych, emocjonalnych i społecznych. Działania pedagogiczno-teatralne kładą 
duży nacisk na wspólnotowy wymiar inicjatyw, wydają się więc naturalną metodą wspierania rodzin 
w budowaniu własnych kultur familijnych.

PrZemiany Praktyk edukacyjnych

antypedagogIka. Coraz więcej instytucji i organizacji edukacyjnych (na przykład szkoły de-
mokratyczne, „leśne przedszkola”, placówki czerpiące z pedagogiki montessoriańskiej) i jeszcze 
więcej pojedynczych akcji i inicjatyw (również w tradycyjnych przedszkolach i szkołach) bazuje na 
nieautorytarnym, wolnościowym i równościowym podejściu do wychowania, które oddaje ucznio-
wi władzę nad procesem jego własnego rozwoju, a nauczycielowi pozostawia rolę wspierającego 
dziecko. Następuje przewartościowanie tradycyjnie rozpisanych ról: mądrzejszego, sterującego 
edukacją nauczyciela i ucznia, który musi go słuchać i wypełniać polecenia. Pod szyldem anty-
pedagogiki kryje się wiele modeli edukacyjnych, między innymi rodzima filozofia wychowania 
sformułowana przez Janusza Korczaka albo podejście do aktywności dziecięcej Jana Dormana, 
z którego w dużej mierze czerpie polska praktyka pedagogiczno-teatralna. Te nurty i wiele innych 
łączy potrzeba zniwelowania opresyjnego charakteru instytucji szkolnych, zindywidualizowanie 
procesu uczenia się, wrażliwość na etapy rozwoju i indywidualne predyspozycje oraz nacisk na 
samostanowienie dziecka. Można zaobserwować, że dzisiaj różne środowiska wychowawczo-edu-
kacyjne chętnie adaptują pewne idee i metody pracy antypedagogicznej. Pedagogika teatru – ze 
swoją wizją twórczego człowieka, którego wystarczy ośmielić, stwarzając mu warunki do teatral-
nej ekspresji – wpisuje się doskonale w ten rosnący w siłę, krytyczny nurt edukacji.

praktyczna nauka. Zmiany programowe, od kilkunastu lat wprowadzane sukcesywnie w pol-
skiej szkole, mają na celu odteoretycznienie edukacji. W zamierzeniach reformy programowej 
zamiast dostawać szczegółową wiedzę z wielu dziedzin uczniowie uczą się, jak zdobywać wiedzę, 
integrować ją i wykorzystywać w praktycznych, życiowych sytuacjach. Stawia się na umiejętności 
pozyskiwania i przetwarzania informacji, nie zaś na wyuczenie konkretnych danych. Pedagogika 
teatru – jako kierunek pracy z dzieckiem skupiony na miękkich umiejętnościach i praktycznych 
działaniach twórczych – dobrze wpisuje się w tak zakrojoną ideę szkolnictwa.

środowiskiem socjalizacji, instytucją opiekuńczą, podstawową komórką społeczną, etapem w biografii). 
W świadomości ludzi rodzina funkcjonuje obecnie bardziej „dla poszczególnych jej członków” niż „dla 
ogółu społeczeństwa”. Zmiana dyskursu wiąże się ze zmianami w obrębie konkretnych praktyk, w tym 
macierzyńskich i ojcowskich. Coraz częściej słyszy się o takich nurtach w wychowaniu jak rodzicielstwo 
bliskości czy rodzicielstwo przez zabawę. Opiekunom zależy nie tyle na zapewnieniu pociechom opieki 
i możliwości rozwoju intelektualnego (dziecko nie realizuje ambicji rodzica i nie jest inwestycją), ile na 
wzajemnym towarzyszeniu sobie w różnych aktywnościach i odkrywaniu w ten sposób indywidualnych 
potrzeb małych i dużych członków rodziny (dziecko jest odrębnym człowiekiem, z własnymi upodoba-
niami i możliwościami). Dziecko o wielu sprawach może decydować od najmłodszych lat życia. Rodzic 
jest bardziej wsparciem i akuszerem dziecięcych pomysłów. Ten kierunek przemian rodzicielstwa opiera 
się na wizji dziecka i dzieciństwa tożsamej z tą, która obudowuje filozofię pedagogiki teatru. A wychowa-
nie dziecka w rodzinie to przecież pierwszy etap w wychowywaniu uczestnika kultury. 

kultury famIlIjne. Z inwestycją w więzi w rodzinie wiąże się inwestycja we wspólne spędzanie 
czasu. Możliwość uczestnictwa w kulturze całą rodziną to ważna sfera potrzeb kulturalnych. Nie cho-
dzi o sam udział w wydarzeniu artystycznym i osobiste wrażenia związane z konfrontacją ze sztuką. 
Chodzi też, a czasami głównie, o wspólne doświadczanie sztuki z najbliższymi i o sposobność do 
nawiązania dialogu, lepszego poznania siebie nawzajem w rodzinie, umocnienia relacji. Od oferty kul-

nacisk na wsPólne dZiałanie, uruchamianie  
Procesów gruPowych, PodZiał Pracy w oParciu 
o indywidualne PredysPoZycje i Zainteresowania, 
wyZnacZanie celów oraZ ich ścisłe PowiąZanie 
Ze sPosobami ich osiągania, Planowanie dZiałań, 
koordynacja wieloZadaniowych aktywności  
– wsZystkie te umiejętności, tak PotrZebne w edukacji, 
PoZwalają wyćwicZyć inicjatywy ProwadZone 
PrZeZ Pedagogów teatru. to kolejna PłasZcZyZna, na 
jakiej Pedagogika teatru ZaZębia się Z Polem edukacji.
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podejścIe anImacyjne. Animacja kultury – w sektorze pozarządowym i samorządowych insty-
tucjach kultury jeden z wiodących modeli pracy z grupą i społecznością lokalną – w wielu punktach 
zbiega się z pedagogiką teatru. Animatorzy często korzystają z metod teatralnych, a pedagodzy te-
atru pracują metodami animacyjnymi (projektowo, nielidersko, podążając za uczestnikami, wyzwalając 
w nich energię i chęć do działania). Dobry klimat dla prowadzenia działań animacyjnych to także wa-
runki sprzyjające szerzeniu i rozwijaniu idei pedagogiczno-teatralnych.

kultura afektywna. Jeden z wyraźniejszych trendów we współczesnej kulturze wiąże się z do-
wartościowaniem sfery wrażeń, uczuć, emocji i doznań w wielu obszarach życia (w miejsce racjonalne-
go wyjaśniania i budowania ściśle intelektualnych interpretacji zjawisk kulturowych). Również w obsza-
rze sztuki coraz częściej kładzie się nacisk na wrażeniowy, a nie intelektualny odbiór tekstów kultury. 
Nie oznacza to kapitulacji rozumu ani rezygnacji z wykorzystania wiedzy czy kategorii umysłowych 
w zetknięciu z kulturą, a jedynie wyjście naprzeciw innym, pozaintelektualnym kanałom rozumienia 
świata. Kultura afektywna jest równowagą (nie alternatywą) dla odczarowanego świata. Tendencja do 
skupiania się na tym, co afektywne i doświadczeniowe w praktykach kulturowych tworzy doskonały 
klimat dla nurtów takich jak pedagogika teatru. Pedagogikę teatru można rozumieć jako sposób me-
diowania między twórcą a odbiorcą, między przekazem treściowym a recepcją emocjonalną, między 
znaczeniem a wrażeniem, wreszcie – między sztuką a życiem. Wówczas mówimy nie tylko o idei i me-
todzie pedagogiki teatru, ale także o pedagogice teatru jako swego rodzaju funkcji teatru. Wpisana 
jest w nią intencja otwierania dzieła dramatycznego i znoszenia barier w komunikacji teatralnej (są 
one zwykle związane z pulą kompetencji, bez których dane dzieło jest nieczytelne). Tak zdefiniowana 
pedagogika teatru nie działa wyłącznie na gruncie intelektu, ale oddziałuje także przez doświadczenia, 
odczucia, wrażenia. To pozwala włączać każdego odbiorcę w aktywne rozumienie spektaklu, ułatwia 
także wchodzenie w świat teatru nie poprzez zdobywanie wiedzy, ale przez doświadczenie.

praca grupowa I projektowa. Na takim sposobie organizacji procesu pracy bazuje pedago-
gika teatru, otwiera się na niego także polska szkoła. Nacisk na wspólne działanie, uruchamianie pro-
cesów grupowych, podział pracy w oparciu o indywidualne predyspozycje i zainteresowania, wyzna-
czanie celów oraz ich ścisłe powiązanie ze sposobami ich osiągania, planowanie działań, koordynacja 
wielozadaniowych aktywności – wszystkie te umiejętności, tak potrzebne w edukacji, pozwalają wy-
ćwiczyć inicjatywy prowadzone przez pedagogów teatru. To kolejna płaszczyzna, na jakiej pedagogika 
teatru zazębia się z polem edukacji.

kształcenIe ustawIczne. Jeszcze jedna ważna idea edukacyjna warta jest wspomnienia w kon-
tekście związków uczenia/nauczania z pedagogiką teatru. Działania, którymi zajmują się pedagodzy 
teatru, najczęściej kojarzą się z teatrem dla dzieci i młodzieży. Tymczasem idea pedagogiki teatralnej 
obejmuje wszystkie grupy wiekowe, także ludzi dorosłych, gdyż potrzeba rozwoju twórczego, pracy 
nad wrażliwością, aktywnego uczestnictwa w komunikacji teatralnej nie znika wraz z końcem szkoły. 
Liczne przedsięwzięcia z zakresu pedagogiki teatru nie są wcale kierowane do najmłodszych uczestni-
ków kultury. Idea pedagogiki teatralnej jest więc, w gruncie rzeczy, ideą long-life-learning, ustawiczne-
go kształcenia uczestnika życia teatralnego.

PrZemiany Praktyk kulturowych

demokratyzacja kultury. Pod pojęciem demokratyzacji kultury rozumiemy wiele zjawisk: od 
działań na rzecz zwiększania dostępności do kultury, przez egalitarny charakter kultury popularnej, 
która stanowi dziś kulturę dominującą, po wprowadzanie zasad współdecydowania odbiorców (na 
równi z instytucjami i twórcami) o ofercie kulturalnej. Na przestrzeni ostatnich kilku lat nastąpiło 
otwarcie licznych instytucji związanych z udostępnianiem zasobów kulturowych (galerie, biblioteki, 
archiwa, muzea). Instytucje te weszły w dialog z odbiorcami, społeczności lokalne coraz częściej są 
włączane w ich działalność, diagnozy potrzeb kulturalnych różnych grup społecznych są wykorzy-
stywane w planowaniu wydarzeń i rozwijaniu inicjatyw kulturalnych. Teatr instytucjonalny jeszcze 
nie przeszedł swojego otwarcia, jednak liczne działania teatralne, bliskie idei pedagogiki teatru, re-
alizowane są w duchu demokratyzacji, inkluzywności, powszechnego dostępu do sztuki teatralnej. 
Pedagogika teatralna proponuje model komunikacji, w którym można dostrzec zapowiedź zmian 
w obszarze teatru.

Pedagogikę teatru można roZumieć  
jako sPosób mediowania międZy twórcą a odbiorcą, 

międZy PrZekaZem treściowym a recePcją 
emocjonalną, międZy ZnacZeniem a wrażeniem, 

wresZcie – międZy sZtuką a życiem. 
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sPojrZenie na roZwój Pedagogiki teatru 
Z sZerokiej PersPektywy kulturowej  

PokaZuje dwie ważne rZecZy 

Po pierwsze, pedagogika teatru wchodzi do obiegu praktyk kulturalnych nie od strony teatru insty-
tucjonalnego czy instytucji edukacyjnych, ale z obszaru działań indywidualnych, zdeinstytucjonali-
zowanych (między innymi trzeciosektorowych, lokalnych, rodzinnych). Ma swoje centrum (serce) nie 
w teatrze jako instytucji, ale też nie w szkole jako systemie edukacji, tylko w konkretnych ludziach i ich 
biografiach/osobowościach/przekonaniach; w mniej lub bardziej formalnych grupach; w lokalnych ini-
cjatywach. To pozwala dostrzec w pedagogice teatru prawdziwie oddolny ruch, zdolny drążyć kulturę 
instytucjonalną i oficjalną wespół z innymi ruchami społecznymi i kulturowymi o podobnej podstawie 
antropologicznej i filozoficznej. Drążyć oddolnie – a więc powoli, niespektakularnie, za to systema-
tycznie – na co warto spojrzeć jak na charakterystyczną cechę tego typu zmian, a nie traktować ową 
powolność jako zarzut lub powód do troski. Pedagogika teatru ani nie jest wprowadzana jako zmiana 
systemowa (narzucana odgórnie wszystkim przez struktury państwowe), ani nie ma charakteru rewo-
lucji kulturowej (która radykalnie odwraca tendencje w kulturze). Opiera się na dobrowolnej inkluzyw-
ności oraz na akceptacji pluralizmu podejść do edukacji i kultury.
 Druga kwestia wiąże się z propozycją spojrzenia na praktyki pedagogiczno-teatralne jak na po-
stawy ofensywne i afirmatywne, a nie defensywne i skupione na krytyce. Ofensywne, czyli takie, 
które proponują (pewne idee i modele pracy), a nie bronią (wartościowej sztuki, poprawnej stylistyki 
czy prawomocnej formy). Afirmatywne, czyli takie, które rozumieją, akceptują i wykorzystują warunki, 
w jakich rozwija się dzisiejsza kultura i w jakich żyją dziś ludzie, a nie koncentrują się na narzekaniu na 
mentalność widzów i zagrożenia stanu kultury. Pedagog teatru, mając poważnego sojusznika w posta-
ci demokratyzujących i emancypacyjnych przemian kulturowych, nie musi okopywać się w twierdzy 
swoich idei, wartości czy metod. Nie musi też udowadniać sensowności swojej pracy. Odkrywanie 
związków pomiędzy podejściem pedagogiki teatru a wieloma innymi tendencjami w kulturze i społe-
czeństwie obejmującymi większość najważniejszych sfer ludzkiego życia (rodzina, wychowanie, relacje 
międzyludzkie, edukacja, udział w kulturze) pokazuje, że dziedzina, którą się zajmujemy, nie jest un-
dergroundowym, chwilowym trendem, ale jaskółką (jedną z wielu!) głębszych zmian w podejściu do 
rozwoju człowieka jako istoty podmiotowej i społecznej.

w stronę  
Polskiego 

modelu  
Pedagogiki 

teatru
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na fali przemian dokonujących się w estetyce teatru w XX i XXI wieku ważnym tematem 
stało się redefiniowanie misji teatru i relacji z publicznością. Teatr stanął wobec wyzwa-

nia, aby wraz z nowymi tendencjami dramaturgicznymi i inscenizacyjnymi szło w parze nowe podej-
ście do odbiorcy jako partnera scenicznego dialogu, uwzględniające jego potencjał krytyczny, zaan-
gażowanie i gotowość do formułowania informacji zwrotnych. Z wielu miejsc na teatralnej mapie 
Polski popłynął impuls do przemodelowania praktyk, które dotychczas standardowo proponowano 
odbiorcom w zakresie edukacji i animacji teatralnej. W centrum uwagi znalazło się między innymi 
tworzenie przestrzeni na ekspresję bezpośrednią widzów, rozbudowywanie działań wokół przed-
stawień teatralnych, integrowanie grup odbiorców wokół projektów teatralnych, zawiązywanie re-
lacji między teatrem i innymi instytucjami artystycznymi oraz oświatowymi. Rodzajem katalizatora 
w poszukiwaniach nowej formuły dialogu z widownią okazały się idee pedagogiki teatru spopulary-
zowane w Polsce przez Justynę Sobczyk, która po ukończeniu pedagogiki teatru na Uniwersytecie 
Sztuk w Berlinie zaszczepiła w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego myśl o rozwinięciu ruchu 
na rzecz wdrażania koncepcji i metod tej dyscypliny w teatralną codzienność. Hasło „pedagogika 
teatru” okazało się potrzebnym spoiwem dla już praktykowanych w wielu teatrach nowych form 
budowania relacji z publicznością i zarazem inspiracją do zmiany stanu rzeczy i autorskich inicjatyw. 
Wraz z procesem popularyzacji idei pedagogiki teatru ożyło zainteresowanie modelami edukacji 
teatralnej czy, szerzej, edukacji kulturowej w Polsce. 
 Termin „pedagogika teatru” jest tłumaczeniem niemieckiego określenia Theaterpädagogik, które 
w badaniach teatralnych w Niemczech obejmuje osobną dyscyplinę akademicką rozwijającą się na sty-
ku nauk o teatrze i pedagogiki. Jej przedstawicielami są między innymi: Hans-Wolfgang Nickel, Hans 
Martin Ritter, Florian Vassen. Pedagogika teatru wykładana jest na wydziałach artystycznych oraz 

Marzenna wiŚniewska

w sTronę polskiego modelu pedagogiki TeaTru

1 Terminu tego używa Erika Fischer-Lichte, zob. np. Teatr i teatrologia. Podstawowe pytania, tłum. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Wrocław 2012, s. 169-177.

pedagogicznych, przy czym postrzega się ją jako domenę teatrologii praktycznej/stosowanej1, która 
funkcjonuje równolegle do historycznych i teoretycznych badań nad teatrem. W naszym systemie 
kształcenia taka autonomiczna dziedzina nauki nie wykształciła się. Już jednak na początku XX wieku 
w ideach i praktykach ludzi teatru oraz pedagogów doszły do głosu dążenia i wartości, które w wielu 
miejscach są zbieżne z postulatami działających dzisiaj pedagogów teatru. Niniejszy tekst służy przy-
pomnieniu wybranych koncepcji, które składają się na niemal stuletnie dziedzictwo pedagogiczno-te-
atralnych idei w Polsce. Tak szeroka perspektywa czasowa z konieczności nie pozwoli na wnikliwą 
analizę wszystkich reformatorskich praktyk, które realizowano w przeszłości, jak edukacja teatralna, 
wychowanie przez sztukę czy pedagogika kultury. Celem tekstu jest zarysowanie mapy zjawisk sta-
nowiących niezbywalny kontekst dla żywego oddziaływania idei pedagogiki teatru na dzisiejsze życie 
teatralne, przywołanie najważniejszych założeń prekursorów polskiej edukacji teatralnej i zasygnali-
zowane wybranych praktyk rozwijających uczestnictwo i współtwórczą rolę odbiorców, a tym samym 
uchwycenie miejsc wspólnych dla dawnych i obecnych idei. Jako że pierwsze spójne i urzeczywistnio-
ne propozycje nowatorskiej edukacji teatralnej doszły do głosu w dwudziestoleciu międzywojennym 
i do dziś zachowują inspirujący potencjał, podróż przez koncepcje pedagogiczno-teatralne rozpocznie 
się właśnie w latach dwudziestych XX wieku. 

w PosZukiwaniu źródeł 

Laboratorium teatralne, improwizacja, proces, spontaniczność, twórczość zbiorowa, codzienność/
otoczenie jako źródło dramatyzacji teatralnej – to podstawowe terminy w słowniku współczesnego 
pedagoga teatru. Przytoczona lista nie pochodzi jednak z dzisiejszych wypowiedzi, ale z wydanych 
w 1926 roku książek ojca polskiego teatru szkolnego Lucjusza Komarnickiego (Czarodziejstwo teatru2, 
Teatr szkolny3) oraz Samorodnego teatru w szkole4 Zdzisława Kwiecińskiego z 1933 roku.
 Reforma polskiej edukacji teatralnej w dwudziestoleciu międzywojennym dokonywała się równo-
legle z przemianami estetycznymi ówczesnego teatru i kształtowaniem nowych modeli uczestnictwa 
w kulturze. Przy teatrach zaczęły rozwijać się miejsca umożliwiające kształcenie przyszłych adeptów 
sztuki teatralnej oraz swego rodzaju kluby dyskusyjne dla widzów, czego przykładem była warszaw-
ska Reduta i stworzony przy niej Instytut Sztuki Teatru kierowany przez Mieczysława Limanowskiego  

2 Lucjusz Komarnicki, Czarodziejstwo teatru. Rozmowy, Warszawa 1926. 
3 Tenże, Teatr szkolny. Ogólne założenia z praktyki teatru szkolnego, teoria teatru szkolnego, Warszawa 1926. 
4 Zdzisław Kwieciński, Samorodny teatr w szkole. Rzecz o instynkcie dramatycznym u dzieci i młodzieży, Warszawa 1933. 
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Teatr jest instytucją żywą, jest organizmem a nie tylko 
mechanizmem. […] Życie organizmu teatralnego, jego wewnętrzne, 
duchowe życie to repertuar, aktor i publiczność. Uzyskanie 
styczności między nimi stałej i żywej rozstrzyga o tem czy teatr 
jest dobry czy zły, potrzebny czy niepotrzebny… wartościowy czy 
błahy… Ale zawsze, zawsze, żeby był wogóle teatrem, musi mieć 
publiczność. Bo dla niej jest i bez niej nie ma celu. [podkr. M.W.]13

 W takiej oto atmosferze na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku krystalizują 
się w Polsce idee budowania rozmaitych więzi pomiędzy teatrem i otoczeniem społecznym. Dzisiaj 
znajdują one twórcze przedłużenie w działalności pedagogów teatru, których Magdalena Szpak 
określa „pośrednikami, mediatorami między sceną a widownią”14. Budują oni „wspólną przestrzeń 
między dwiema rzeczywistościami – twórcy i odbiorcy”15, pozwalają „dotknąć języka teatru w uży-
ciu”16, jak wyraziła to Justyna Sobczyk, kreują sytuacje spotkania (na przykład warsztaty), w których 
odbiorca zyskuje rolę pełnoprawnego uczestnika dialogu i otrzymuje narzędzia do wyrażania swoich 
wrażeń, przemyśleń związanych z teatralnym zdarzeniem. Dzisiejsi pedagodzy teatru podtrzymują 
tym samym wyrażoną już na początku XX wieku potrzebę nieustannego namysłu nad publicznością, 
wyostrzają świadomość istnienia alternatywnych widowni17 i otwierają teatr na „obecność uczestni-
czącą” odbiorców. Celnie sformułował to Andrew Huston: „Ostatecznie to właśnie efekt oglądania, 
słuchania, dotykania, uwagi – po prostu doświadczenie widza – tworzy «żywe archiwum» dzieła, 
które inaczej pozostałoby jedynie ulotnym przedstawieniem”18.

laboratorium teatralne w sZkole

Na okres międzywojnia przypada silny rozwój ruchu amatorskiego, którego fenomen wynika stąd, że 
daje on spełnienie w wyrażaniu siebie i własnej optyki postrzegania rzeczywistości osobom w róż-
nym wieku, z rozmaitych grup społecznych, niezależnie od talentu i wyćwiczonych umiejętności. Jego  

i Juliusza Osterwę. Równolegle w silną falę przemian włączali się odnowiciele idei teatru rodzącego się 
„na łonie jakiejś ściślejszej gromady społecznej”, jak sformułował to Jędrzej Cierniak, autor koncepcji 
teatru ludowego. Zainicjował on zarówno poważną refleksję nad koncepcją działalności teatralnej 
grup środowiskowych (teatrów wiejskich, teatrów robotniczych) i amatorskich, jak i debatę „o prawie 
do obywatelstwa dla teatru szkolnego”5. To z jego ust padła mocna diagnoza (chyba wciąż aktualna), 
że teatr szkolny jest „«podrzutkiem», którym się ktoś ofiarnie zaopiekuje, o ile się taki nauczyciel trafi, 
natomiast Radę Pedagogiczną ów «podrzutek» mało obchodzi, nie omawia się tej sprawy na kon-
ferencjach wychowawczych, po prostu nie wchodzi teatr do programu nauczania i wychowywania 
w szkole”6. Roczniki współtworzonych przez Cierniaka czasopism, „Teatru Ludowego” oraz wydawa-
nego w latach 1934-1939 „Teatru w Szkole”, stały się polem prezentacji nowoczesnych myśli i prak-
tyk rodzących się na styku sztuki teatru, koncepcji edukacyjnych i życia społecznego. Głos zabierali 
w nich głównie pedagodzy i działacze teatralni, a impulsem do proponowania nowych koncepcji były 
zarówno gorąco dyskutowane przedstawienia i własne doświadczenia teatralne, jak i przyjmowane 
z dużym zainteresowaniem idee „nowego wychowania”, czy „szkoły twórczej” (John Dewey7, Celestyn 
Freinet8). Dynamikę refleksji podsycał pedagogiczny namysł nad przejawami instynktu dramatycznego 
ujawniającego się w dziecięcych zabawach i w zachowaniach społecznych. Zbliża się ów instynkt – pi-
sał Zdzisław Kwieciński w Samorodnym teatrze w szkole – „do zdolności, którą posiadać musi w stopniu 
wyrazistym, wyrobionym i doskonałym każdy aktor zawodowy”9. W gorących teatralnie latach dwu-
dziestych i trzydziestych XX wieku zaczął się dynamicznie rozwijać teatr dla dzieci, w świetlicowym 
ruchu teatralnym powodzeniem cieszyły się gry improwizowane10, coraz szerszy zasięg miała sieć 
kursów teatralnych dla nauczycieli i animatorów życia teatralnego różnych społeczności, powstały 
pierwsze autorskie koncepcje terapii przez teatr11. Dodatkowo ważnym głosem była debata o roli wi-
dza w teatrze. Adam Zagórski w esejach wydanych w 1931 roku nazwał widzów „ziemią, glebą, matką 
teatru” i, podobnie jak Wiktor Brumer w Scenie i widowni12 (1925), przypominał o potrzebie wycho-
wywania widowni, wykształcenia/przygotowania jej do eksperymentów repertuarowych tak zwanego 
„nowego teatru”. Do dziś nic nie straciła na aktualności wypowiedź Zagórskiego:

5  Jędrzej Cierniak, O prawo do obywatelstwa dla teatru szkolnego, [w:] Źródła i nurty polskiego teatru ludowego. Wybór pism, Warszawa 1982, s. 159.
6 Tamże.
7  Zob. m.in. John Dewey, Demokracja i wychowanie, Wrocław 1972; tenże, Sztuka jako doświadczenie, tłum. Andrzej Potocki, Wrocław-Warszawa 1975.
8  Zob. np. Celestyn Freinet, O szkołę ludową. Pisma wybrane, wybór i oprac. Aleksander Lewin, Halina Semenowicz, tłum. Halina Semenowicz, Wrocław 1976.
9 Zygmunt Kwieciński, dz.cyt., s. 10. 
10  Ich popularyzatorem był m.in. Wacław Budzyński. Przykłady gier publikował np. Tadeusz Malinowski (Gry dramatyzowane, „Teatr Ludowy” 1932, nr 3-4). Rzadko się 

dziś pamięta o tym wątku ruchu amatorskiego, a proponowane gry niewiele odbiegają od ćwiczeń z improwizacji Violi Spolin oraz Keitha Johnstona, rozwijanych 
w różnych wcieleniach tak popularnego dziś teatru improwizowanego. 

11  Kwieciński opisuje działalność dra Marjana Giżyckiego w szpitalu dla umysłowo chorych św. Jana Bożego w Warszawie (1928). Zob. Z. Kwieciński, dz.cyt., s. 77-80. 
12 Wiktor Brumer, Scena i widownia, Warszawa 1925.

13 Adam Zagórski, Walka o teatr, Warszawa 1931, s. 169. 
14 Magdalena Szpak, Pedagog teatru – kto to taki?, „Teatr Lalek” 2013, nr 4 (114), s. 25.
15 Tamże. 
16 Dobry spektakl nie wystarczy, z Justyną Sobczyk rozmawia Justyna Czarnota, „Teatr Lalek” 2013, nr 4 (114), s. 21.
17 Sformułowanie Zbigniewa Majchrowskiego (Teatr a mitologia współczesna, „Odra” 1994, nr 5).
18  Andrew Houston, The „Thirdspace” of Enviromental and Site-Specific Theatre, [w:] Enviromental and Site-Specific Theatre, red. Andrew Houston, Playwrights Canada Press 

2007, s. vii, cyt. za: Susan Bennett, Powracając do tematu wydarzenia teatralnego, [w:] Publiczność (z)wymyślana. Relacje widz-scena we współczesnej praktyce dramatopi-
sarskiej i inscenizacyjnej, red. Agata Dąbek, Joanna Jaworska-Pietura, Kraków 2009, s. 38.
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akcentowały rolę gestu, ruchu, rytmu działania scenicznego. W celu rozwoju improwizatorstwa zachęcał 
do ćwiczenia mimodramów, indywidualnych opracowań recytacji, a w Czarodziejstwie teatru doradzał:

Trzeba, dobierając utwory, przedewszystkiem pilnie baczyć, ile 
z nich uda się wydobyć ruchu i gestu. Bo psychologia dobra jest, ale 
nie jako rzecz główna, ale jako przyprawa i dodatek. Ale bez ruchu 
– bez gestu – bez złożenia tych ruchów i gestów w jakąś rytmiczną 
całość, w jakieś korowody, w taniec postaci, w symetryczne 
uszeregowanie sytuacyj – niema teatralności, niema teatru!21

 Powstające „żywe szarady”, „żywe obrazy”, dramatyzacje bajek, poezji czy prozy nie musiały pre-
tendować do miana spójnego, skończonego przedstawienia, bo teatr szkolny miał spełnić się w żywio-
le spontaniczności i żywego kontaktu wykonawców z widownią. Zdaniem Komarnickiego:

Widowisko dobrze obmyślane, mimo to improwizowane (ktoś 
dowcipnie i z wielką dozą słuszności wypowiedział myśl, 
że najlepiej udają się te improwizacje, które są starannie 
przygotowane), porwie dzieci prędzej, aniżeli widowisko technicznie 
obce im w teatrze zawodowym, gdzie muszą się zachowywać 
biernie, nie wypadając z roli niemych świadków i słuchaczy.22 

 Założyciel Muzy sygnalizował tym samym przeniesienie zadań teatru szkolnego z wytwa-
rzania przedstawień na proces laboratoryjnej twórczości, w której o wszystkim decydują ucznio-
wie. Z przytaczanych przez niego przykładów autorskiej pracy wynika, jak ważnym obszarem 
owej pracy laboratoryjnej było wytwarzanie relacji, komunikacja między uczniami, stawianie py-
tań, szukanie wariantów rozwiązań, momenty negocjowania stanowisk, jak byśmy dziś powiedzieli,  
lub tworzenie możliwości realizacji kilku ścieżek teatralnej wizji tego samego tematu literackie-
go. Zadaniem kierownika w takim laboratorium jest zatem „rozbudzanie pomysłowości dzie-
ci”23, tworzenie atmosfery zespołowej reżyserii sztuki, chwytanie wszelkich przejawów twórczo-
ści dziecka, często nieśmiałych, wręcz cienia tych przejawów, jak to określa Komarnicki, „aby na 
tych przejawach i cieniach budować całość. Ta całość powoli będzie narastać, albo w jakimś mo-
mencie nagle się objawi. Trzeba więc czuwać ustawicznie, aby tego momentu nie prześlepić”24.  
Kierownik zespołu miał działać zatem poprzez wywoływanie i wychwytywanie sytuacji twórczych,  

naturalną częścią jest teatr w szkole, który właśnie w dwudziestoleciu doczekał się nowatorskiego ujęcia. 
O ten obszar życia teatralnego upominają się również dzisiejsi pedagodzy teatru. Naturalną częścią ich 
działań jest współpraca ze szkołami, zaszczepianie w środowisku pedagogicznym i wśród uczniów me-
tod i narzędzi wspierających projektowanie sytuacji twórczych związanych z teatrem, w oparciu o teatr.  
 Wspomniany Lucjusz Komarnicki jako pierwszy sformułował ideę teatru szkolnego jako „laborato-
rium teatralnego” i upomniał się o podmiotowość młodego człowieka w procesie teatralnym. Ze względu 
na stosunkowo małą obecność koncepcji Komarnickiego i jego następców w szerszej refleksji teatralnej 
warto poddać je bardziej wnikliwej lekturze. 
 
 Koncepcja szkolnego „laboratorium teatralnego” zrodziła się z gruntownych studiów teoretycz-
nych19 i działań praktycznych Komarnickiego, polonisty, krytyka teatralnego (pisał na łamach „Przeglądu 
Warszawskiego”), współtwórcy teatru szkolnego Muza. Przekonany o tym, że teatr ma niedoceniane 
wartości pedagogiczne, które włączają w proces kształcenia „doświadczenia poszukujące”, jak postulo-
wał Freinet, zaproponował spójną koncepcję przenikania się codziennych zajęć szkolnych z ekspresją 
teatralną uczniów. Podstawy swego projektu teatru szkolnego Komarnicki nakreślał w ten sposób:

Teatr nasz, „teatr szkolny”, nie może być małpowaniem 
teatru zawodowego, nie może się opierać na repertuarze 
teatrów „prawdziwych”, ani tem bardziej na repertuarze 
tak zwanych „sztuk dziecinnych”, które są tylko nieudolnem 
przedrzeźnianiem sztuk „dla dorosłych”. […] Teatr szkolny 
nie nadaje się do popularyzacji arcydzieł literatury. Co 
najwyżej może je sparodiować, co byłoby smutnem ze wszech 
miar zjawiskiem. Dlatego gdzie indziej musimy szukać tego 
„odrębnego” repertuaru. I może to dobrze, że dopiero go tworzyć 
należy. Z teatrem szkolnym powinno współistnieć specjalne 
laboratorjum teatralne, mające na celu pracę programową, 
przygotowywanie materiału i opracowanie sceniczne.20

 Stawiał następujące wyzwanie: „Tutaj – w «laboratorium» – będzie się eksperymentowało”. Pierw-
szeństwo nad naśladownictwem konwencji teatru repertuarowego, „banalnego typu ekspresji scenicz-
nej” przyznał grom improwizowanym na wzór commedii dell’arte oraz metodom gry aktorskiej, które 

21 Lucjusz Komarnicki, Czarodziejstwo teatru, dz.cyt., s. 14.
22 Tamże.
23 Lucjusz Komarnicki, Teatr szkolny, dz.cyt. s. 21.
24 Tamże, s. 135.

19  Teoretyczne podłoże rozważań Komarnickiego stanowiły publikacje niemieckie i rosyjskie, które rozwijały program pracy teatrów szkolnych czy kół teatralnych. 
Szerzej zob. m.in. Dominika Dworakowska-Marinow, Lucjusz Komarnicki. Pedagog, badacz literatury, teatrolog, Łódź 2007, s. 192-193.

20 Lucjusz Komarnicki, Teatr szkolny, dz.cyt., s. 11-12.
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 Idąc tropem najważniejszych założeń teatru samorodnego, można prześledzić wartości przyświe-
cające reformatorskim ideom edukacji teatralnej międzywojnia, powracające dziś w refleksji i praktyce 
pedagogów teatru. Wartości te można uznać za rodzaj elementarza pedagogiki teatru.

1.  podmIotowość uczestnIka dzIałań teatralnych – Kwieciński postulował, aby „iść 
nie od teatru do dziecka, ale od dziecka do teatru, najdrobniejsze objawy instynktu dramatyczne-
go należy popierać, ujawniać i wyzwalać, i z nich tworzyć przedstawienia”31.

2.  postawa dIalogu – podstawa pracy teatralnej to dzielenie się tematami, które mogą 
podlegać dramatyzacji, i zbiorowy namysł nad inscenizacją. Repertuar rodzi się z tematów, 
których dostarcza codzienność, bezpośrednie otoczenie, przyglądanie się życiu, potoczność, 
przeżycia uczniów. Komarnicki pisał: „Dopiero w teatrze samorodnym doskonalenie i wy-
rabianie różnorakich sposobów ekspresji dziecka urzeczywistnia się w ramach jakiejś kon-
cepcji całościowej i estetycznej, pełnej elementów codziennych, prozaicznie i jednocześnie 
poetycznie życiowych”32.

3.  współuczestnIctwo I współodpowIedzIalność – w teatrze szkolnym uczeń jed-
noczy funkcję aktora i widza, „gdy gra, jest aktorem, wykonawcą, ale za chwilę ustępuje ze 
sceny i staje się widzem, ale nie widzem w popularnem i utartem powszechnie znaczeniu; 
jest bowiem widzem, a jednocześnie współtwórcą widowiska: swe zadowolenie czy oburzenie 
manifestuje otwarcie i bez obsłonek, stawia postulaty, żąda zmian, zespół wszystko rozważa 
i przyjmuje lub odrzuca”33.

4.  spontanIczność, ekspresja – zasadą działania jest dawanie przestrzeni na to, aby żywioł 
teatralny brał górę nad poprawnością: „Zasadą naszą jest nie niszczyć spontaniczności wypowie-
dzi uczniowskiej. Gdybyśmy w chwilach wielkiego rozpędu grania zwrócili młodzieży uwagę na 
niedokładności, czy wręcz błędy językowe, wówczas przerwalibyśmy tok wypowiedzi i zniszczyli 
ciągłość pomysłów: uratowalibyśmy czystość i poprawność językową, lecz nierzadko piękna i cie-
kawa scena, będąca in statu nascendi, a zawierająca ów «niebezpieczny» błąd, zostałaby w ten 
sposób zabita”34.

daleki jest Komarnicki od promowania modelu „człowieka teatru” zawodowego, który szlifuje sceniczne 
talenty, kształci dla teatru dramatycznego. Jesteśmy bardzo blisko postulatów formułowanych przez 
dzisiejszych pedagogów teatru, którzy odwołują się do tych wartości i opierają swoją filozofię działania 
właśnie na wytwarzaniu bezpiecznej i zarazem inspirującej przestrzeni do wypowiedzi i dialogu. 

 W „Teatrze Ludowym” z 1922 roku Wacław Budzyński opublikował pierwszy tekst z autorską 
koncepcją uczniowskiego teatru gier improwizowanych, która wprowadzała do refleksji koncepcję te-
atru samorodnego25. Relacje ze Szkoły Instruktorów Teatralnych, prowadzonej przez Związek Teatrów 
Ludowych w Warszawie, zamieszczone w wydaniach z lat 1923 i 192426, sygnalizowały wartości no-
wych metod pracy nad zdarzeniem teatralnym, których podstawą było „dawanie w teatrze siebie, 
konstruowanie przedstawienia z elementów własnego życia”27. O formach działań, które mogły inspi-
rować do samodzielnych rozwiązań w pracy teatralnej w szkołach, kółkach teatralnych, z amatorami 
w świetlicach okresu międzywojennego pisali autorzy roczników „Teatru w Szkole”, najważniejszego 
ówcześnie czasopisma rozwijającego zreformowaną koncepcję pedagogiki kształcenia przez teatr28. 
Upływ czasu odcisnął się na drukowanych tam propozycjach repertuarowych, ale praktyczne prze-
wodniki po ideach i metodach pracy są nadal inspirujące i bywa, że w dzisiejszej pedagogice teatru 
odnajduje się ich dalekie echa. Summę idei teatru samorodnego wydał w 1933 roku Zdzisław Kwieciń-
ski. Na oznaczenie tego rodzaju teatru w różnych językach przyjęło się stosować następujące terminy: 
w języku niemieckim Stegreiftheater (teatr improwizowany), w angielskim creative drama, w rosyjskim 
samodiejatielnyj tieatr29. Już w tym zestawieniu kontekstów językowych ujawniają się główne cechy 
samorodnej twórczości teatralnej: samodzielność, spontaniczność, kreatywność, ekspresja tego, co 
najbardziej własne. Odżegnując się od źle pojmowanej samorodności jako dorywczości, Kwieciński 
konkludował:

Teatr samorodny polega na maximum samodzielności zespołu, 
na dawaniu w teatrze siebie, na konstruowaniu przedstawienia 
z elementów własnego życia, co niejednokrotnie wymaga więcej 
pracy niż przygotowanie przedstawienia tradycyjnego.30 

25 Wacław Budzyński, Teatr bajek, „Teatr Ludowy” 1922, nr 2, s. 33.
26 Za: Zdzisław Kwieciński, dz.cyt., s. 34.
27  Na tym opierała się istota teatru samorodnego, której pierwsze realizacje dostrzegał Kwieciński w relacji ze Szkoły Instruktorów Teatralnych. Zob. Zdzisław Kwieciń-

ski, dz.cyt., s. 34.
28  Szerzej zob. Magdalena Biela, Reforma polskiego teatru szkolnego w dwudziestoleciu międzywojennym, „Podteksty” 2009, nr 1 (15), http://podteksty.amu.edu.pl/podtek-

sty/?action=dynamic&nr=16&dzial=4&id=359 [dostęp: 20.08.2016].
29 Zdzisław Kwieciński, dz.cyt., s. 29-30.
30 Tamże, s. 29.

31 Tamże, s. 6.
32 Tamże, s. 65.
33 Tamże, s. 62.
34 Tamże, s. 87.
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Kargul, aksjomat pedagogiki kultury zasadza się na „indywidualnym, a tym samym zróżnicowanym 
przeżywaniu dóbr kultury, a więc zawartych w nich idei, wartości, uczuć”39. 
 
 Po drugiej wojnie światowej temat wartości i praktyk modelujących tak rozumiane wychowanie 
przez sztukę, a szczególnie przez sztukę teatralną, promować będą między innymi prace: Stefana Szu-
mana, Ireny Wojnar, Romany Miller, Wandy Renikowej, Marii Tyszkowej40. Wprowadzają one refleksję 
nad przygotowaniem widza do odbioru języka teatralnego, który powinien być poznawany dwiema 
drogami: przez kontakt z kulturą teatralną oraz bezpośrednią ekspresję w działaniach teatralnych. 
Pisząc o roli pedagoga teatru w dzisiejszym życiu teatru, Magdalena Szpak zwraca uwagę, że wprowa-
dza on widza w estetykę teatralną, proponuje działania wspierające samodzielne odkrywanie kodów 
teatralnych, nie jest natomiast tłumaczem tego, „co artysta miał na myśli”41. Na gruncie pedagogiki 
kultury nastąpił ważny zwrot ku wychowaniu przez teatr rozumianemu jako włączanie doświadczeń 
estetycznych w całokształt życia odbiorcy kultury. Irena Wojnar pisała między innymi o dramatycznym 
modelu interpretacji sztuki teatralnej, w którym zwraca się uwagę na inspirujący niepokój, poczucie 
konfliktowości istnienia42. Takie wątki można odnaleźć w dzisiejszej pedagogice teatru, zorientowanej 
na twórczy dialog z widzem wokół tematów, które uchodzą za trudne czy kontrowersyjne, poprzez 
techniki teatralno-pedagogiczne umożliwiające namysł nad problemami poruszanymi w przedstawie-
niach, krytyczną recepcję spektakli i proces nazywania tego, co wydarza się w konfrontacji teatru 
z rzeczywistością. Z pola pedagogiki kultury płynie jeszcze jedna inspiracja. Teoretycy i praktycy tej 
dyscypliny podnieśli temat aktywizującego potencjału działań wielozmysłowych w procesie percepcji 
sztuki. Przyczynili się do popularyzacji różnych metod aktywizujących, między innymi dramy43, gier 
dramatycznych, gier improwizowanych, ale nade wszystko zwrócili uwagę na warsztaty jako rodzaj 
twórczej sytuacji spotkania z odbiorcami-uczestnikami kultury – warto zwrócić uwagę na to, że wła-
śnie warsztaty stanowią podstawowy model pracy pedagoga teatru z widzami. 

5.  ImprowIzacja – improwizacyjny charakter wydarzenia teatralnego ćwiczy nieustanną 
„przytomność umysłu” wykonawców. Nie zapisuje się dialogów, scenariusz spełnia rolę ramy, 
która młodzież wypełnia treścią tworzoną w poczuciu dynamiki zdarzenia35.

6.  proces teatralny – praca teatralna jest przedsięwzięciem tworzonym przez współdziałający 
i współprzeżywający zespół, dlatego od efektu końcowego ważniejsze jest to, co rozegrało się 
w zespole i każdym uczestniku z osobna. 

7.   usuwanIe granIcy mIędzy wykonawcamI a wIdzamI – w teatrze samorodnym 
oznaczało to aktywne wciąganie widowni w akcję, unikanie sytuacji popisu talentów, która hamu-
ją twórczość. 

8.  postawa anImatora dzIałań teatralnych – Kwieciński nazwał reżysera teatru samorod-
nego starszym doradcą, który „bardzo mało narzuca, prawie nic, wiele proponuje i aprobuje”36. 

Pedagogika kultury  
jako Pole insPiracji

Jeszcze przed drugą wojną światową w polskiej myśli pedagogicznej i filozoficznej doszły do głosu 
pierwsze idee wychowania estetycznego37 i namysłu nad zadaniami oraz wartościami działalności 
kulturalnej, które po wojnie wyodrębnią się w osobną dyscyplinę – pedagogikę kultury. To przestrzeń 
wielu inspiracji dla współczesnych pedagogów teatru. Prace Bogdana Suchodolskiego były jednym 
z pierwszych mocnych głosów w sprawie przeformułowania modelu drogi człowieka do kultury, która 
„miałaby prowadzić nie tyle poprzez kontakt z tradycyjnymi wartościami, zwłaszcza kultury artystycz-
nej, ile przez aktywne uczestnictwo człowieka w nowoczesnych formach życia i działania kultural-
nego”, przez „pogłębienie intensywności osobowego życia, potwierdzanie samym sobą spełnianych 
czynności i głoszonych poglądów”38. Wypowiedź ta akcentuje znaczenie doświadczenia, ekspresji, 
działania w sytuacji spotkania odbiorcy z dziełem/wydarzeniem artystycznym. Jak podkreśla Józef 

35 Tamże, s. 66.
36 Tamże, s. 63.
37 Podstawy wychowania przez sztukę sformułował Herbert Read, Wychowanie przez sztukę, tłum. Anna Trojanowska, Warszawa 1976.
38  Irena Wojnar, Humanizm – mimo wszystko, [w:] Profesor Bogdan Suchodolski. Jego filozofia, myśl pedagogiczna i działalność, Warszawa 1996, s. 25. Idee uczestnictwa 

w kulturze Suchodolski zawarł m.in. w pracy: Uspołecznianie kultury, Warszawa 1937 (wyd. II, 1947).

39 Józef Kargul, Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury, Warszawa 2012, s. 257.
40  Wybrane prace: Stefan Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1962; Romana Miller, Z rozważań nad edukacją teatralną, „Kwartalnik Pedagogiczny” 

1968, nr 3; Irena Wojnar, Teoria wychowania estetycznego, Warszawa 1976 i późniejsze, Wanda Renikowa, Wychowanie teatralne, [w:] Wychowanie estetyczne 
młodego pokolenia – koncepcja – stan – potrzeby, red. Irena Wojnar, Wiesława Pielasińska, Warszawa 1985; Sztuka dla najmłodszych – teoria, recepcja, oddziaływanie, 
red. Maria Tyszkowa, Warszawa 1977. Szersze omówienie wkładu środowiska pedagogów w rozwój refleksji nad edukacją teatralną daje Wiesław Żardecki w książce: 
Teatr w refleksji i praktyce edukacyjnej. Ku pedagogice teatru, Lublin 2012, s. 185-207.

41  Magdalena Szpak, dz.cyt.
42   Irena Wojnar, Możliwości wychowawcze sztuki, [w:] Sztuka dla najmłodszych, red. Maria Tyszkowa, Poznań 1977, s. 39-41. Również: Irena Wojnar, Sztuka jako „podręcz-

nik życia”, Warszawa 1984.
43  Tę metodę skutecznie spopularyzowały w Polsce Halina Machulska (tworząc szeroki ruch dramowy przy ASSITEJ), Lidia Rybotycka, Krystyna Pankowska. Zob. m.in. 

Lidia Rybotycka, Gry dramatyczne. Teatr młodzieży, Warszawa 1996; Krystyna Pankowska, Edukacja przez dramę, Warszawa 1997; Krystyna Pankowska, Pedagogika 
dramy: teoria i praktyka, Warszawa 2000. Obecnie metodę dramy popularyzuje Fundacja DramaWay.
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Dorman udowodnił, że fenomen dziecięcej zabawy, z jej strukturą, dynamiką, rytmem, ruchem, żywiołem 
językowym może stać się podstawą filozofii teatru uprawianego zarówno z dziećmi, jak i dla nich. 

teatr ImpresjI, czyli teatr dla dzieci i młodzieży tworzony przez zawodowych aktorów. Dorman 
postulował szukanie dróg rozwoju tego teatru zarówno w kierunku eksperymentalnych form dla naj-
młodszej widowni (Kaczka i Hamlet, Konik), jak i inscenizacji dla młodzieży, które śmiało korzystały 
z języka teatralnych poszukiwań lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, jak choćby umowności, an-
tyiluzyjności, gry konwencjami, metafory. 
 Idee Dormana zrodziły się i skrystalizowały w miejscu bezpośredniego styku pedagogiki i teatru, war-
tości wychowawczych i awangardowych estetyk teatralnych. Dorman ucieleśniał to, co stanowiło credo 
inspiratorów przemian teatru amatorskiego międzywojnia, zarazem jednak przekraczał paradygmat pe-
dagogiczny, odkrywał teatralność gier i zabaw, wykorzystywał performatywny wymiar happeningu, igrał 
z iluzją i właśnie tę fascynującą teatralność, zdarzeniowość postrzegał jako nadrzędną siłę teatru. W notat-
kach Dormana z pracy nad spektaklami, zapisach scenariuszy czy luźnych refleksjach można znaleźć szereg 
pionierskich pomysłów na to, jak teatr może/powinien ocalać sprawczość i kreatywność widza (w każ-
dym wieku). Wynikają z przekonania, że poza samym przedstawieniem teatr dysponuje wszystkim tym, 
co składa się na szeroko rozumiane „życie” spektaklu i teatralną rzeczywistość47. Dorman komponował 
przedstawienia na kształt drogi pokonywanej przez widza (Kandyd), prowokował zdarzenia współtowarzy-
szące spektaklowi, rozszerzające przestrzeń i zakres oddziaływania akcji scenicznej (Kaczka i Hamlet, Konik), 
tworzył przedmioty wizualne „żyjące własnym życiem” poza sceną, ale w ścisłym związku wewnętrznym 
z całym konceptem inscenizacyjnym, prowokował powstawanie świadectw procesu odbioru przedstawie-
nia i kolekcjonował je. Jak notował w jednym ze swoich pomysłów:

Ostatecznie chodzi o to, aby włączać do realizacji tych wszystkich, 
których teatr w taki czy inny sposób interesuje. Przykład: teatr 
jedzie do miejscowości, Wereśnej, ktoś z aktorów adeptów 
wyznaczony do tej pracy jedzie do miejscowości – wybiera grupę 
dzieci i przeprowadza próbę. Oczywiście dzieci nie uczą się żadnej 
piosenki, lecz swoją zabawę wprowadzają w spektakl. Nieudolność, 
nieporządność, a jednocześnie świeżość zabawy będzie […] atutem 
inscenizacji. Udział dzieci w scenie przeżyciem. Teatr będzie 
stale narażany na nową próbę – tym samym będzie ciekawy.48

idee teatralne jana dormana

Trudno dziś mówić o polskim modelu pedagogiki teatru bez kontekstu, jaki stanowi działalność teatralna 
Jana Dormana, twórcy Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. W latach pierwszych inicjatyw pedagogiczno-te-
atralnych Instytutu Teatralnego został on nie bez racji obwołany ich patronem, ponieważ w centrum jego 
filozofii teatralnej stało zawiązywanie relacji między teatrem i widzem, wydarzeniem scenicznym i zda-
rzeniowością życia codziennego. Aby uprawiać teatr oparty na współdziałaniu z widzem jako podmiotem 
widowiska teatralnego44, Dorman dbał o poznawanie widowni, zarówno tej najmłodszej, jak i nastoletniej 
oraz dorosłej, wkraczał z teatrem w życie codzienne (do szkół, przedszkoli, kawiarni), wychwytywał teatral-
ny wymiar codziennych zachowań, szczególnie zabawy, i czynił je częścią swojego języka scenicznego, 
eksperymentował z kolażową, otwartą strukturą przedstawień i ich zdarzeniowym charakterem. Jego teatr 
poszukujący zawarł się w dwóch formułach, które traktował jako dopełniające się obszary teatru: 

TeaTr ekspresji (wcielony w życie w Eksperymentalnym Teatrze Dziecka w Sosnowcu, 1945-1951) 
– realizował model samorodnego teatru dziecięcego wywiedzionego z ducha dziecięcej zabawy. To teatr, 
w którym dziecko jest pełnoprawnym twórcą, spontanicznie korzysta z uprawianych przez siebie zabaw, 
gier i improwizowanych teatralizacji życia, swobodnie i intuicyjnie wciela się w różne role, a zasadniczy 
cel pracy stanowi właśnie proces budowania z nich widowiska. Dorman pisał: „W teatrze naszym w za-
sadzie wszystkie czynności konieczne podczas przygotowania widowiska zostały przekazane dzieciom. 
Dzieci komponowały afisze, malowały i rozklejały. Dzieci projektowały i wykonywały zaproponowaną sce-
nografię. Dzieci improwizowały tekst na podobnych zasadach, jak ongiś czynili to aktorzy gający commedie 
del’arte, by później tekst ten zaakceptować, uznać i wprowadzić na stałe do odgrywanej sztuki”45. Taki 
teatr „żyje środowiskiem”, „jest oddechem tego środowiska, widz i aktor stanowią tu całość”, „jest teatrem 
wyżycia się ludzi”, ponieważ uwalnia nagromadzone przeżycia, emocje, subiektywne widzenie świata oraz 
twórcze pragnienia46. Funkcjonując równolegle obok życia domowego i szkolnego, jest pomostem między 
tymi sferami. Dorman prowadził teatr dziecięcy zaraz po wojnie, działo się to w przyzakładowej świetlicy 
(w tamtym czasie były to często lokalne centra życia kulturalnego), ale działał on zaledwie sześć lat. W hi-
storii teatrów dziecięcych czy, szerzej patrząc, teatrów ochotniczych, amatorskich, zespołów tworzonych 
po wojnie w podobnym duchu było więcej (temat ten domagałby się osobnego omówienia), ale to właśnie 

44  Zob. Marzenna Wiśniewska, Zatrudnić widza. Twórczość Jana Dormana w świetle zwrotu performatywnego w sztuce, [w:] Dziedzictwo awangardy a edukacja artystyczna. 
Pomiędzy dziełem, zdarzeniem i doświadczeniem, red. Mirosława Moszkowicz, Bernadeta Stano, Kraków 2015, s. 202-219. Zob. również: Ewa Tomaszewska, Jan Dor-
man – poeta teatru, Katowice 2010; tejże, Jan Dorman – własną drogą, Katowice 2012.

45 Jan Dorman, Wokół edukacji teatralnej, [w:] Być Mistrzem. Materiały z tamtych lat, t. 1, wyb. i oprac. Iwona Dowsilas, Będzin, s. 221.
46 Jan Dorman, Teatr zawodowy, a teatr ochotniczy, „Teatr w świetlicy”, [w:] Być Mistrzem…, dz.cyt., s. 69.

47 Wybrane wypowiedzi Dormana można znaleźć m.in. w: Jan Dorman, Zabawa dzieci w teatr, Warszawa 1981; Być Mistrzem…, dz.cyt.
48 Notatka w: Myśli brulionowe, 18.10.1973, materiały z Archiwum Jana Dormana, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego.
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tek autorem zaangażowanym, czyli takim, którego wypowiedzi formułowane w językach sztuki zazwy-
czaj dotyczą tematów ważnych społecznie”51. Z ich dorobku artystycznego i ideowego, który wiąże 
się między innymi z ruchem community art52 oraz koncepcjami edukacji kulturowej53, pedagodzy teatru 
mogą czerpać pełnymi garściami. Pokrewną filozofię doświadczania sztuki poprzez warsztatowe spotka-
nie w działaniu stworzyli między innymi Jan Berdyszak, Wiesław Karolak, Elżbieta Olinkiewicz, Marcin 
Berdyszak. Warto przestudiować zapisy założeń i przebiegu wybranych warsztatów, projektów, akcji 
performatywnych zebrane w serii publikacji z działalności Laboratorium Edukacji Twórczej, na przykład 
Projektowanie sytuacji twórczych54, Muzeum jako rzeźba społeczna, Sztuka współczesna – instrukcja obsłu-
gi, czy w interdyscyplinarnym tomie Warsztaty edukacji twórczej55. Łączy je wyeksponowanie znaczenia 
warsztatów jako metody edukacji artystycznej, która ma tę szczególną właściwość, że stawia na „ak-
tywność, autoekspresję, samorealizację bez wyznaczania granic możliwości, zwiększa szanse poczucia 
własnej wartości, tworząc obszar subiektywnej przyjemności z doświadczenia samorealizacji”56. 

teatr dla życia

 Tropiąc pola inspiracji dla pedagogiki teatru, nie sposób nie przywołać idei „teatru dla życia” 
autorstwa Lecha Śliwonika. Terminem tym objął on „wykorzystywanie teatralnych metod pracy oraz 
możliwości tkwiących w produkcie teatralnym (spektaklu) dla osiągnięcia założonych celów w dziedzi-
nach nieartystycznych, a społecznie istotnych”57. W ideę „teatru dla życia” wpisane jest przekonanie, 
że każdy z nas nosi w sobie jakiś teatr i możemy się tymi teatrami między sobą wymieniać po to, aby 
tworzyć relacje, dać wyraz własnemu byciu, tworzyć małe społeczności i odkrywać światy „zamuro-
wane”, spoza głównego nurtu życia58. A to oznacza, podkreśla Śliwonik, że obok teatru rozumianego 
jako cel ludzkich działań, w którym ważne są: estetyka, artyzm, inscenizacja, kreacje aktorskie, techniki 
sceniczne, społeczna obecność, istnieje jego druga forma – teatr jako droga. Ten typ teatru służy ra-
czej urzeczywistnianiu jednostki, przedkłada rozwój osobowy człowieka nad wymyślną inscenizację, 
proces, odkrywanie siebie i bycie razem nad produkt sceniczny59. W centrum „teatru dla życia” jest 

 Wielopoziomowe myślenie Dormana o działaniu teatrem i oddziaływaniu teatru sytuuje go 
w kręgu pedagogiki teatru jako dyscypliny, która interesuje się tym, jak przedstawienie żyje w widzu, 
i równocześnie jak odbiorca może stać się twórcą własnego spektaklu, zrodzonego z jego wyobraźni, 
zainteresowań i wrażliwości. 

alternatywne Projekty kulturowe

Dzisiejsza pedagogika teatru wiele zawdzięcza alternatywnym praktykom artystycznym z przełomu lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku oraz ich późniejszym kontynuacjom i przetworzeniom. 
Niosły one ze sobą nowy etos uprawiania teatru, który znalazł wyraz w koncepcji teatru ubogiego 
Jerzego Grotowskiego oraz projektach parateatralnych Teatru Laboratorium wcielających ideę kultury 
czynnej. Postulowane uczestnictwo w kulturze, budzenie kulturotwórczego potencjału jednostki i gru-
py, aktywność, samorealizacja, umacnianie wrażliwości poznawczej, aksjologicznej i estetycznej49 słu-
żyły stworzeniu przeciwwagi dla biernej recepcji kultury. Nowy etos teatru wyrażał się równocześnie 
w kontrkulturowym charakterze teatru studenckiego, alternatywnego, w szukaniu dla teatru nowych 
środowisk naturalnych (na przykład w działalności Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice, Teatru 
Węgajty) czy w realizacji różnych modeli związku teatru ze społecznością. W ruchu teatralnym, celnie 
ujętym przez Aldonę Jawłowską w formułę „więcej niż teatr”50, na pierwszy plan wysunął się proces 
ustanawiania relacji między jednostką i światem, improwizacja, ćwiczenia pogłębiające odczuwanie/
doświadczenie podstawowych sytuacji życiowych, otwierające zmysły, ośrodki energetyczne ciała, 
przepływ impulsów, poczucie wolności twórczej – dotyczyło to tak samo aktorów i widzów. Teatr 
poszerzył tym samym pole swego działania, wyszedł poza oddziaływanie przez spektakl, aby zapro-
ponować współuczestnictwo, przestrzenie ekspresji wynikające ze spotkania z drugim człowiekiem, 
z jego doświadczeniami, wzorcami życia i paradygmatami tożsamościowymi, z charakterem tworzo-
nych przez niego relacji międzyludzkich. Nowym obszarem teatralnej działalności stały się otwarte na 
amatorów warsztaty, akcje, wydarzenia, które za Marią Parczewską i Januszem Byszewskim można 
określić projektowaniem sytuacji twórczych. 
 Nie przypadkiem padły tu nazwiska dwójki inicjatorów Laboratorium Edukacji Twórczej w Cen-
trum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, którzy przemodelowali polską edukację muzealną na 
twórcze spotkania warsztatowe zmieniające pozycję odbiorcy – „staje się on autorem i to na doda-

49 Grzegorz Godlewski, Animacja i antropologia, [w:] Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, Warszawa 2002, s. 64.
50 Aldona Jawłowska, Więcej niż teatr, Warszawa 1998.

51 Janusz Byszewski, Muzeum jako rzeźba społeczna, [w:] Edukacja kulturowa, red. Rafał Koschany, Agata Skórzyńska, Poznań 2014, s. 48.
52  Maria Parczewska, Janusz Byszewski, Sztuka współczesna – instrukcja obsługi, Warszawa 2007; Muzeum jako rzeźba społeczna, koncepcja Janusz Byszewski, Maria 

Parczewska, Warszawa 2012.
53 Zob. http://cpe.poznan.pl/dictionary/edukacja-kulturowa/ [dostęp: 02.04.2017].
54 Maria Parczewska, Janusz Byszewski, Projektowanie sytuacji twórczych, Warszawa 2004.
55 Warsztaty edukacji twórczej, red. Elżbieta Olinkiewicz i Ewa Repsch, Wrocław 2001.
56 Elżbieta Olinkiewicz, Warszat – co to takiego?, [w:] Warsztaty edukacji twórczej, dz.cyt., s. 11.
57 Lech Śliwonik, Teatr dla życia, „Scena” 1999, nr 5, s. 17.
58 Lech Śliwonik, Zamurowany, [w:] Terapia i teatr, red. Irena Jajte-Lewkowicz, Agnieszka Piasecka, Łódź 2006, s. 57-68.
59 Tamże, s. 64. 
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praktykowanie go „przez, z, dla, z myślą o tym, co marginalizowane, pomijane, wyłączane”60, które 
służy „pełniejszemu doświadczaniu życia”, przekraczaniu ograniczeń, ról społecznych, wytwarzaniu 
własnej kultury, czyli projektowaniu zmiany stanu rzeczy. Dlatego bardzo często za „teatrem dla życia” 
czy, inaczej mówiąc, teatrem włączającym, teatrem społecznym, idzie przekraczanie czarnego pudeł-
ka sceny i wejście w miejsca nieteatralne. „Teatr dla życia” odnajduje Śliwonik w sposób szczególny 
w twórczości osób z niepełnosprawnością, ale spełnia się on również więzieniu, na zapomnianych 
osiedlach, w szpitalu, muzeum, domu starców, obozie dla uchodźców i tak dalej. Osoby prowadzą-
ce taki teatr są „«pomocnikami» […] ułatwiającymi innym performans, a zwłaszcza samoperformans  
– spełnienie się”61. 

Podsumowanie

Zarysowana mapa zjawisk naświetla wybrane praktyki pedagogiczno-artystyczne, które zaznaczyły się 
w sposób istotny w procesie zmian sposobów uczestnictwa w kulturze. Z  konieczności pewne koncep-
cje zostały tylko zasygnalizowane, są też punkty wymagające tak rozległego kontekstu, że należałoby 
im poświęcić odrębne rozważania. Tego typu osobny, duży rozdział stanowi powojenny amatorski ruch 
teatralny, który cały czas wiernie kontynuuje Towarzystwo Kultury Teatralnej, ale który równocześnie 
wykwitał i nadal rozwija się samorodnie w świetlicach, domach kultury, szkołach czy bibliotekach. 
Niejednokrotnie był on enklawą alternatywnych praktyk teatralnych. Innym wielowątkowym tema-
tem są inicjatywy edukacyjne, od pierwszych powojennych lat prowadzone przez teatry samodzielnie 
lub we współpracy z instytucjami oświatowymi. Ich owocem jest między innymi słynny Klub 1212 
działający przy Teatrze Polskim we Wrocławiu z inicjatywy Anny Hannowej od lat sześćdziesiątych 
XX wieku, dziś w formule „1212 Generacja Tpl”62. Można by upomnieć się również o zjawiska obej-
mowane hasłem „teatr i terapia”, z których wywodzą się nowatorskie praktyki pedagogiczno-teatralne 
w pracy z osobami zagrożonymi różnymi formami wykluczenia społecznego. Wielość nurtów, którymi 
płyną wartości, idee, postulaty i pytania dotyczące wzmacniania dialogu między twórcami i odbiorcami 
sztuki pozwala uznać pedagogikę teatru za część wielopokoleniowego i interdyscyplinarnego głosu 
nawołującego o przestrzeń dla doświadczania sztuki jako rozmowy, w której możliwy jest komunikat 
zwrotny – wypowiedź odbiorcy. 

60 James Thompson, Apllied Theatre: Bewilderment and Beyond, Bern 2000, s. XIX.
61  James Thompson, Richard Schechner, Co to jest „teatr społeczny”, [w:] Richard Schechner, Performatyka. Wstęp, tłum. Tomasz Kubikowski, Wrocław 2006, s. 361-362.
62 Anna Hannowa, Młodzież i teatr, Warszawa-Wrocław 1990.
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instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego został utworzony w 2003 roku przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do jego podstawowych zadań należą: ochrona zbiorów doku-

mentujących przeszłość polskiego teatru, archiwizowanie bieżącego życia teatralnego, promowanie 
współczesnego teatru polskiego w kraju i za granicą, wspieranie działalności badawczej i wydawniczej 
w dziedzinie teatru, edukacja teatralna.
 
 W moim tekście skupię się na ostatnim z wymienionych zadań i wskażę główne kierunki rozwoju 
programów edukacyjnych w Instytucie Teatralnym. W dalszej części tekstu będę je nazywać peda-
gogiką teatru – wynika to z faktu, że zespół zajmujący się w IT tym obszarem od początku używał 
tego sformułowania na określenie swoich działań. Pojęcie to wprowadziła Justyna Sobczyk, która 
po ukończeniu kierunku pedagogika teatru na berlińskim Uniwersytecie Sztuk rozpoczęła działania 
edukacyjne w IT, inspirując się niemieckim modelem pracy z widzem. W pierwszych latach sięgaliśmy 
po to określenie nieśmiało, ale z biegiem czasu i kolejnymi doświadczeniami stosowaliśmy je z coraz 
większym przekonaniem i świadomością. Ważnym momentem było umieszczenie tego sformułowania 
w nazwie działu utworzonego w IT w 2015 roku – od tego momentu Dział Pedagogiki Teatru realizuje 
zadania edukacyjne w tej instytucji. Przedmiotem mojego tekstu nie będą jednak rozważania dotyczą-
ce definicji pedagogiki teatru oraz przyczyn sięgnięcia po ten model edukacji. Skupię się na samych 
działaniach pedagogiczno-teatralnych podejmowanych w Instytucie Teatralnym: prześledzę ich rozwój 
oraz spróbuję namierzyć te momenty i zjawiska, które wpłynęły na kształt strategii zespołu zajmują-
cego się programami edukacyjnymi w Instytucie.
 Dla większej przejrzystości zdecydowałam się wydzielić w rozwoju programów edukacyjnych w IT 
kilka okresów, którym przyjrzę się, wskazując cechy charakterystyczne dla każdego z nich.
etap pIerwszy (2005-2008): działania lokalne, budujące środowisko stołecznych widzów i eduka-
torów teatralnych;

Magdalena szpak

insTyTucja w procesie

Lato w teatrze, Sosnowiec, 
C(i)ała naprzód,  

fot. Miłosz Gajewski
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PocZątek. dZiałania lokalne (2005¯2008)

Instytut Teatralny zaczął realizować działania edukacyjne w 2005 roku wraz z zatrudnieniem przez Ma-
cieja Nowaka (ówczesnego dyrektora) Justyny Sobczyk. W tamtym czasie główną ideą było otwarcie 
instytucji na warszawiaków oraz pobudzenie krytycznego spojrzenia mieszkańców miasta na zjawiska 
estetyczne obecne na scenach stołecznych teatrów. Sobczyk zaczęła szukać rozwiązań umożliwiają-
cych stworzenie kompleksowej oferty edukacyjnej Instytutu, która uwzględniałaby specyfikę instytucji 
(jako placówki zajmującej się szeroko rozumianym życiem teatralnym, umiejscowionej w bardzo kon-
kretnym miejscu, czyli w dawnym Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie). 
 Pierwszy program edukacyjny Instytutu zatytułowany Szkoła Widzów skierowany był nie tylko do 
miłośników teatru, lecz także do osób, które z różnych powodów nie miały do tej pory doświadczeń 
teatralnych ani na scenie, ani na widowni (a więc widzów potencjalnych). Nie chcieliśmy zajmować się 
teatrem jako ścieżką rozwoju zawodowego ani kształcić przyszłych twórców teatralnych. Naszym ce-
lem było pokazanie teatru jako pola do doświadczania udziału w kulturze i przestrzeni umożliwiającej 
rozwój osobisty. Dawaliśmy uczestnikom okazję do wypowiedzi o teatrze / spektaklu / temacie z ich 
osobistej perspektywy. Zależało nam na uruchomieniu dyskursu o publiczności, który uwzględnia jej 
potencjał jako świadomego partnera do rozmowy z teatrem, będącego jednocześnie współtwórcą 
spektaklu i instytucji teatru.
 Szkołę Widzów adresowaliśmy do mieszkańców Warszawy w różnym wieku – uczniów, nauczy-
cieli, seniorów, dorosłych widzów. Chcieliśmy stworzyć w stolicy miejsce dla osób, które miały ochotę 
na pogłębienie refleksji o teatrze jako zjawisku. Wkrótce wokół Instytutu skupiło się środowisko, któ-
remu oferowaliśmy różnorodne inicjatywy. Powstały zróżnicowane wiekowo grupy osób chętnych do 
dyskusji o obejrzanym spektaklu w ramach Klubów Aktywnego Widza. Warsztaty pedagogiczno-te-
atralne „Teatralny Rebus” pozwalały widzom na skonfrontowanie się z estetyką i tematem przedsta-
wienia. Członkowie młodzieżowego Klubu Gry uczestniczyli w zajęciach teatru amatorskiego, które 
zakończyły się pokazem spektaklu. Nauczyciele pracujący metodami teatralnymi mogli uzyskać wspar-
cie w ramach cyklu warsztatów „Dać się zainspirować” i poznać techniki teatralne uruchamiające ciało, 
uczestnicząc w projekcie „Gra z ciałem. Ciało w grze”. Ponadto organizowaliśmy dla nauczycieli i peda-
gogów teatru wyjazdy do Berlina na wizyty studyjne, podczas których mogli się zapoznać z metodami 
pracy oraz refleksją na temat edukacji teatralnej w tamtejszych środowiskach szkolnych i teatralnych.
 Wszystkie proponowane wówczas działania odwoływały się do podstawowych kategorii peda-
gogiki teatru, takich jak doświadczenie, uczenie się od siebie nawzajem, egalitarność, szacunek dla 

etap drugI (2008-2012): projektowanie modeli rozwiązań dla innych placówek poprzez inicjowa-
nie ogólnopolskich programów;
etap trzecI (2011-2015): rozwój ogólnopolskich programów nastawionych na szeroką promocję 
pedagogiki teatru;
etap czwarty (od 2014): praca nad jakością programów edukacyjnych IT.
 
 Warto dodać, że podane w nawiasach ramy czasowe mają charakter umowny. Wiążą się one 
z natężeniem konkretnych zjawisk w danych okresach – można je określić jako dominujące w określo-
nym etapie, jednak w przypadku niektórych programów mogą one występować także w innych latach, 
o czym będę wspominać w dalszej części tekstu. W ten sposób chcę pokazać rozwój jako sieć naczyń 
połączonych: nie wszystkie nasze działania były równolegle w tym samym stadium rozwoju, ale sy-
gnały, które pojawiały się w jednym obszarze, pozwalały nam podejmować decyzję o zmianie w innym 
programie. Zwłaszcza drugi i trzeci etap (lata 2011-2012) nie pozwalają na dokładne oddzielenie zja-
wisk w czasie. Kiedy w jednym obszarze realizowaliśmy jeszcze strategię projektowania modelowych 
rozwiązań, z których mogły korzystać inne placówki (jak w przypadku Teatralnego Placu Zabaw Jana 
Dormana, który powstał w roku 2012 jako model spektaklu projektowanego specjalnie dla szkoły), 
w innym programie (Lato w teatrze) już od 2011 roku byliśmy na etapie szerokiej promocji pedagogiki 
teatru. Ostatni etap, który nazywam pracą nad jakością, zaczęliśmy realizować w 2014 roku – jednak 
wtedy dotyczył on tylko wybranych programów lub ich elementów. W pełni realizujemy go od 2015 
roku: od kiedy świadomie i kompleksowo w każdym programie podejmujemy decyzje dotyczące pracy 
na tym polu.
 W dalszych częściach tekstu przyjrzę się kolejno każdemu z wyodrębnionych przeze mnie etapów: 
wskażę cechy charakterystyczne naszych działań w wybranych momentach i przywołam refleksje, 
wątpliwości, pytania i odpowiedzi, które towarzyszyły nam podczas ich realizacji. Wynika to z przeko-
nania, że tak przeprowadzony opis pozwala na zaprezentowanie dorobku konkretnej instytucji. Będzie 
to dla mnie jednocześnie próba krytycznego spojrzenia na własne doświadczenia z pewnego dystansu 
czasowego. Pracuję w IT od ponad dziesięciu lat – z tego względu moja narracja pozbawiona jest dy-
stansu badawczego. Dlatego o naszych działaniach opowiem z perspektywy ich współtwórczyni. Mam 
nadzieję, że stawiane przeze mnie pytania i podejmowane refleksje będą dla czytelnika inspiracją do 
spojrzenia na działania instytucji lub organizacji, z którą jest związany.
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podmiotowości i indywidualnej perspektywy spojrzenia czy partnerstwo w działaniu. Zależało nam na 
uruchomieniu perspektywy każdego z uczestników na oglądane lub współtworzone spektakle i daniu 
okazji do wymiany refleksji. Ta propozycja skrajnie różniła się od form przekazywania wiedzy obecnych 
na wydziałach teatrologicznych czy praktykowanych w szkołach. W naszych działaniach unikaliśmy 
typowo akademickich form. W miejsce wykładów ex cathedra uprawialiśmy edukację polegającą na 
wymianie doświadczeń i perspektyw między uczestnikami i prowadzącymi zajęcia. 

Projektowanie modeli dla innych Placówek.  
Zmiana kierunku Z warsZawskiego  

na ogólnoPolski (2008¯2012)

Od momentu zmiany strategii zaczęliśmy kierować nasze działania głównie do teatrów i realizować je 
w partnerstwie z nimi. Naszym celem było pobudzenie do refleksji o roli edukacji w tych instytucjach, 
zaproponowaliśmy przyglądanie się temu zagadnieniu z perspektywy pedagogiki teatru. Chcieliśmy 
zmienić postrzeganie publiczności i sposób budowania relacji z nią – zależało nam na tym, by teatry 
zobaczyły w widzach nie biernych odbiorców wypełniających salę, ale świadomych partnerów współ-
tworzących instytucję. Mieliśmy świadomość, że budowanie nowego modelu relacji na linii teatr-wi-
downia będzie długim procesem wymagającym stworzenia nowych mechanizmów funkcjonowania 
instytucji kultury. 
 Ofertę Szkoły Widzów postrzegaliśmy wówczas jako działania na rzecz stołecznej publiczności 
teatralnej, jednak trudno nam było wyobrazić sobie pracę z widownią z pominięciem współpracy 
z teatrami. Ta myśl skłoniła nas do przyjrzenia się ofercie edukacyjnej warszawskich teatrów i do pod-
jęcia prób tworzenia działań, które pozwalałyby teatrom na bardziej efektywną pracę z widzem. Na 
poziomie idei mieliśmy nadzieję, że mogą one stać się rozwiązaniem systemowym, które będą przyj-
mować kolejne instytucje. „Pedagogika teatru w każdym teatrze” – to hasło wyznaczało naszą odległą 
wizję. Było ono z jednej strony odważne, z drugiej naiwne – jeśli wziąć pod uwagę, że tym czasie  
(2005-2007) oferta edukacyjna w warszawskich teatrach była znikoma, a większość placówek nie 
zatrudniała pracowników zajmujących się edukacją. 
 Bardzo szybko zrozumieliśmy, że nie możemy być sami i aby urealnić naszą odległą wizję, musi-
my podjąć konkretne kroki włączające teatry do naszych działań już teraz. Naturalną konsekwencją 
było zapraszanie stołecznych teatrów instytucjonalnych do współpracy. Uznaliśmy, że idea peda-
gogiki teatru może się przyczynić do podniesienia jakości kontaktu z publicznością w tych instytu-
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różne modele działań edukacyjnych. To spotkanie miało służyć również wspólnej refleksji na te-
mat sposobów angażowania widzów do działań edukacyjnych oraz włączania pracowników teatrów 
w pracę edukacyjną z widownią. 
 Mieliśmy nadzieję na przekształcenie TISZ w modelowe, wieloletnie działanie, z którego będą ko-
rzystać kolejne teatry w Polsce, jednak się to nie powiodło, głównie z powodów finansowych. W ogól-
nopolskiej edycji programu w styczniu 2010, czyli w samym środku sezonu, zabrakło nam środków fi-
nansowych na realizację programu, co zostawiło ogromne rozczarowanie i niedosyt wśród wszystkich 
partnerów i uczestników. Jednak idea współpracy między teatrem i szkołą została z nami, realizowana 
w innych naszych działaniach. Zebrane wówczas doświadczenia okazały się kluczowe w dalszym roz-
woju współpracy z teatrami i szkołami. Zrozumieliśmy też, że nie dysponujemy dostateczną wiedzą 
o sytuacji i potrzebach środowiska szkolnego, a nasz obraz edukacji w teatrach również jest wyryw-
kowy. Dlatego w kolejnych latach podejmowaliśmy inicjatywy zmierzające do diagnozy szkoły i teatru 
jako miejsc, w których działamy – zrealizowaliśmy badania edukacji teatralnej w szkołach podstawo-
wych i teatrach instytucjonalnych. 
 Doświadczenia TiSZ skłoniły nas również do wprowadzenia zmian w myśleniu o roli partnerów 
naszych działań. Role obu podmiotów w tym programie nie były równoważne: to teatry proponowały 
działania, a szkoły przyjmowały lub negowały propozycje, nie podejmowały natomiast samodzielnej 
inicjatywy. Dzisiaj próbujemy inaczej budować współpracę – nasi partnerzy współtworzą ich modele, 
wypełniają je treścią, wnoszą swoje uwagi, które są uwzględniane w procesie ewaluacji w dalszym 
rozwoju działań i programów. 
 W opisywanym czasie Instytut jako jednostka finansowana przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego stopniowo zyskiwał coraz więcej zadań o zasięgu ogólnopolskim. To wzmocniło 
naszą decyzję o przekształceniu się z instytucji skierowanej do lokalnych odbiorców w miejsce, które 
projektuje modelowe rozwiązania dla innych placówek i wspiera lokalnych edukatorów w ich wdraża-
niu. Zaczęliśmy zapraszać do współpracy instytucje i organizacje oraz pracujących w nich edukatorów, 
pedagogów teatru, nauczycieli. Jednocześnie uruchamialiśmy programy grantowe, które miały pomóc 
w realizacji tego celu na poziomie finansowym. Szukaliśmy rozwiązań systemowych do zastosowania 
w skali kraju: wiedzieliśmy, że nie uda nam się nawiązać kontaktu z każdym pojedynczym widzem, ale 
możemy zbudować siatkę połączeń w terenie i poprzez kształconych przez nas edukatorów dotrzeć 
do szerokiego grona odbiorców.
 To, co nie udało się w ramach TISZ, zaczęło się rozwijać poprzez nasz inny program. Systemową 
współpracę z teatrami zaczęliśmy bowiem w Lecie w teatrze (Lwt), konkursie grantowym na dwutygo-
dniowe warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży realizowane w okresie wakacyjnym. Program wyrósł 

cjach, dlatego chcieliśmy z nią zapoznać jak najwięcej osób i wspierać teatry we wprowadzaniu tego 
rodzaju działań.
 Tak rozpoczął się projekt Teatr i Szkoła (TiSZ), inspirowany berlińskim programem TUSCH – The-
ater und Schule, który opiera się na długofalowej współpracy wybranych teatrów i szkół. W latach 
2006-2008 współpracowaliśmy łącznie z ośmioma teatrami w Warszawie. Dwa lata później TISZ ru-
szył w kolejnych ośmiu teatrach i szkołach, tym razem w różnych miastach – Bydgoszczy, Gdyni, Jele-
niej Górze, Legnicy, Łodzi, Toruniu, Szczecinie i Warszawie. W ramach każdego partnerstwa ucznio-
wie mogli zwiedzać wszystkie zakamarki teatru, obserwować próby, oglądać spektakle i uczestniczyć 
w warsztatach prowadzonych przez artystów teatru. Grupa osób z każdej szkoły pracowała nad spek-
taklem pod przewodnictwem pracownika teatru – najczęściej aktora. W szkołach partnerskich organi-
zowano kluby dyskusyjne czy konkursy na najlepsze recenzje z obejrzanych przez młodzież spektakli. 
 Aby realizować TISZ, potrzebowaliśmy osób gotowych do pracy edukacyjnej w instytucjach. 
W naszym zespole pojawiła się myśl o kształceniu osób, które mogłyby realizować pedagogikę te-
atru w obszarze teatru publicznego. W 2008 roku rozpoczęliśmy program TiSZ Aneks – roczny kurs 
dla specjalistów do spraw edukacji. Uczestnicy mogli zaznajomić się z pedagogiką teatru w praktyce, 
ale też poznać rozmaite konteksty jej funkcjonowania. Chcieliśmy również sieciować środowisko 
edukatorów teatralnych, inspirować ludzi, którzy chcą się rozwijać w realizacji działań edukacyjnych 
w teatrach. Temu celowi służyła zorganizowana w 2008 roku konferencja pod hasłem: „TISZ Aneks 
– kto kocha edukację? O edukacji w teatrze”. Z jednej strony była to szansa spotkania dla osób 
współtworzących środowisko teatralne w Polsce, z drugiej – okazja do podzielenia się metodami 
pracy i rozwiązaniami stosowanymi w placówkach teatralnych w kraju i za granicą. Zaproszeni prele-
genci z Holandii, Niemiec, Polski, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii opowiadali o swojej pracy, pokazując 
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z potrzeby uruchomienia działań edukacyjnych w teatrze – z połączenia potencjału pustej w tym 
okresie przestrzeni teatralnej i czasu, jaki młodzi ludzie zyskują pozbawieni obowiązków szkolnych. 
Mieliśmy nadzieję, że to doświadczenie zachęci teatry publiczne do rozwijania oferty edukacyjnej. 
W miarę rozwoju programu byliśmy coraz bardziej przekonani, że warto inwestować w potencjał in-
stytucji, ale nie wolno nam przy tym zapominać o dziesiątkach miast, miasteczek i wsi pozbawionych 
budynku teatralnego. Dlatego w gronie beneficjentów Lata w teatrze stopniowo pojawiało się coraz 
więcej instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży w mniejszych miejscowościach. 
 Każdy projekt realizowany w ramach Lwt ma charakter autonomiczny. To ośrodki biorące udział 
w programie decydują o tematyce, miejscu i formie działań, wybierają metody pracy teatralnej, uwzględ-
niając przy tym potrzeby i zainteresowania uczestników. Zajęcia warsztatowe prowadzą etatowi pracow-
nicy instytucji lub zespoły stworzone na potrzeby realizacji projektu Wspieramy realizatorów programu 
w budowaniu wartościowego dla uczestników procesu pracy nad efektem finałowym. W tym celu pro-
wadzimy szkolenia, odwiedzamy zespoły projektowe w trakcie warsztatów i zapraszamy do ewaluacji 
działań, sieciując środowisko edukatorów teatralnych i stwarzając im okazję do wymiany doświadczeń. 
 TISZ był mocno ukierunkowany na myślenie od szkoły do teatru – jego podstawowym założe-
niem było zapraszanie uczniów do teatru. Nasze refleksje nad możliwościami współpracy artystów 
i szkół pozwoliły nam na spojrzenie w odwrotnym kierunku, z teatru do szkoły. Z tego odwrócenia 
perspektywy narodziła się inicjatywa Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana – spektakl w reżyserii Ju-
styny Sobczyk zrealizowany z myślą o pokazywaniu go w szkole, w sali gimnastycznej. Chociaż pre-
miera tego przedstawienia odbyła się w 2012 roku, a więc w późniejszym okresie, zdecydowałam się 
opisać go jako model działania dla innych placówek teatralnych. Spektakl był inspirowany postacią 
i twórczością Jana Dormana – wybitnego reżysera teatralnego, twórcy Teatru Dzieci Zagłębia w Bę-
dzinie. Stanowił propozycję o wysokiej jakości artystycznej, która miała być odpowiedzią Instytutu 
Teatralnego na ogromny napływ do szkół przedstawień bliższych chałturze niż pełnowymiarowemu 
dziełu teatralnemu. Naszej inicjatywie towarzyszyły badania dotyczące edukacji teatralnej w szko-
łach podstawowych oraz warsztaty dla nauczycieli. Dzięki badaniom udało nam się poznać krajobraz, 
w jakim funkcjonuje nasza propozycja artystyczna. Gramy ten spektakl od pięciu lat, jeżdżąc z nim 
po całym kraju. Objazdy Teatralnego Placu Zabaw i wizyty w salach gimnastycznych szkół podstawo-
wych pozwoliły nam w znacznie leszy sposób rozpoznać środowisko szkolne. Dzięki warsztatom dla 
nauczycieli moglibyśmy spotkać się z osobami odpowiedzialnymi za edukację teatralną na poziomie 
wczesnoszkolnym. Przeprowadzone badania dotyczące edukacji teatralnej w szkołach podstawowych 
zaowocowały wnioskami i rekomendacjami, z których mogliśmy korzystać, ale którymi też podzielili-
śmy się, umieszczając je w sieci, z myślą o wszystkich projektujących działania edukacyjno-teatralne 
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dla społeczności szkolnej. Model stworzenia spektaklu specjalnie dla szkoły stał się idée fixe, która za-
owocowała następnie inspirowaniem innych instytucji i organizacji do projektowania takich spektakli 
w konkursie im. Jana Dormana, o którym więcej piszę we fragmencie dotyczącym kolejnego okresu 
rozwoju programów edukacyjnych Instytutu.

dalej, sZerZej, więcej. Promocja  
idei Pedagogiki teatru (2010¯2015)

W tym etapie skoncentrowaliśmy się na poszerzeniu zasięgu – chcieliśmy dotrzeć z ideami pedago-
gicznoteatralnymi do jak największej liczby miejsc i osób. Położenie nacisku na promocję przyniosło 
wymierne efekty w postaci rosnącej liczby instytucji i organizacji zgłaszających chęć udziału w na-
szych programach. Dobrze to widać na przykładzie Lwt. W ciągu czterech lat od rozpoczęcia programu 
liczba dofinansowanych projektów wzrosła z czterech (w 2008) do trzydziestu dwóch (w roku 2012), 
a liczba uczestników projektów odpowiednio z 210 do 1050. Cel został osiągnięty – Lato w teatrze 
było nadal realizowane przez teatry instytucjonalne w dużych miastach, ale napędzane energią orga-
nizacji pozarządowych dotarło również do mniejszych miejscowości. 
 Dla tego etapu charakterystyczny był skok ilościowy partnerów i uczestników naszych progra-
mów, ale zależało nam na tym, by szedł on w parze ze zwiększaniem zasięgu: chcieliśmy dotrzeć 
z naszymi propozycjami nawet w miejsca, gdzie nie ma budynku teatralnego, a oferta kulturalna jest 
znikoma. W programie Lwt znakomitym narzędziem do realizacji tego celu okazał się namiot cyrkowy, 
który w każde wakacje rusza w objazd po małych miejscowościach. Umożliwia on prezentowanie 
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wyprodukowanych przez nas spektakli familijnych oraz prowadzenie teatralnych, muzycznych i cyrko-
wych warsztatów dla dzieci w dowolnym miejscu w Polsce. W projekcie cyrkowym naszymi partnerami 
były teatry i fundacje (produkujące spektakle), dzięki którym powstały spektakle takie jak: Gdzie jest 
Pinokio? (reż. Robert Jarosz), Pippi Pończoszanka (reż. Konrad Dworakowski, koprodukcja: Teatr Pino-
kio w Łodzi) i Jak wytresować dziewczynkę? (reż. Michał Walczak, koprodukcja: Fundacja Zakochana 
Warszawa). Działaniu temu nadała rozmach współpraca z instytucjami kultury w małych miejscowo-
ściach – domami kultury, miejskimi i gminnymi ośrodkami kultury, które pomagały nam organizować 
trasy namiotu cyrkowego. Ta myśl skłoniła nas do przyjrzenia się ofercie edukacyjnej warszawskich 
teatrów i do podjęcia prób tworzenia działań, które pozwalałyby teatrom na bardziej efektywną pracę 
z widzem. Na poziomie idei mieliśmy nadzieję, że mogą one stać się rozwiązaniem systemowym, które 
będą przyjmować kolejne instytucje. 
 Działania skupione wokół Lwt dotyczą okresu wakacyjnego, ale zależało nam także na rozwijaniu 
oferty dostępnej w ciągu roku szkolnego, szczególnie tej adresowanej do szkół. Zainspirowani objaz-
dem Teatralnego Placu Zabaw zaczęliśmy myśleć o tym, w jaki sposób można wykorzystać ten model 
działania, ale zwiększyć jego skalę i zasięg. Spektakl umożliwiał nam dotarcie do kilkudziesięciu szkół 
podstawowych rocznie – tymczasem w Polsce jest ich kilkanaście tysięcy. Było dla nas jasne, że jeden 
spektakl to kropla w morzu potrzeb. Postawiliśmy więc sobie pytanie, jak docierać do szerszego grona 
odbiorców. Postanowiliśmy zachęcić inne instytucje i organizacje do przyjęcia podobnego modelu 
działania, organizując Konkurs im. Jana Dormana. Jest to program grantowy, w ramach którego dofi-
nansowujemy realizację i eksploatację przedstawień i działań edukacyjnych zaprojektowanych z myślą 
o graniu w szkole lub przedszkolu. W pierwszej edycji konkursowe przedstawienia mogły być przezna-
czone dla dowolnej grupy wiekowej, jednak wnikliwa obserwacja teatralnych propozycji repertuaro-
wych dla dzieci i młodzieży skłoniła nas do tego, by w drugiej edycji zawęzić odbiorców spektakli do-
towanych do przedziału 10-15 lat. W ten sposób chcieliśmy stymulować zwiększenie oferty teatralnej 
dla młodzieży, ponieważ według naszego rozpoznania jest ona znacznie mniejsza niż liczba propozycji 
dla dzieci.
 Spektakle z Konkursu im. Jana Dormana pozwoliły nam dotrzeć większej liczby placówek oświa-
towych – nadal jednak nie byliśmy w stanie objąć tym działaniem wszystkich szkół. Pojawiła się więc 
idea stworzenia narzędzia, które będzie dostępne dla wszystkich nauczycieli. Tak narodził się pomysł 
uruchomienia portalu www.teatrotekaszkolna.pl. Na stronie w wolnym dostępie znalazły się dwa bloki 
zajęć: lekcyjny (czyli przykłady wykorzystania ćwiczeń pedagogiczno-teatralnych do przeprowadze-
nia lekcji języka polskiego, historii czy wiedzy o społeczeństwie) oraz pozalekcyjny (z inspiracjami do 
długofalowej pracy przeznaczony dla nauczycieli prowadzących grupę teatralną). Konspektom zajęć 
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gów Teatru, stanowiąca kontynuację kursu szkoleniowego dla edukatorów. Uruchomienie rok później 
studiów podyplomowych Pedagogika teatru, o których piszę więcej kilka akapitów niżej, wpłynęło na 
zmianę pomysłu na Szkołę. W swoim nowym kształcie jest ona przeznaczona głównie dla realizatorów 
programu Lwt i skupia się na różnych aspektach pracy z amatorami. Poszczególne spotkania warszta-
towe są poświęcone odrębnym zagadnieniom, jak na przykład korzystanie z potencjału uczestników, 
rozpoznawanie potrzeb lokalnego środowiska, ewaluacja własnej pracy. Obecnie naszym priorytetem 
jest praca nad projektowaniem warsztatów do spektakli – zapraszamy do niej edukatorów zatrudnio-
nych w teatrach instytucjonalnych.
 Wspieramy liderów działań edukacyjnych i to do nich adresowane są latoteatralne szkolenia. 
Pamiętamy jednak o wartości pracy zespołowej. Dlatego uruchomiliśmy również inicjatywę superwizji 
dla zespołów realizujących warsztaty Lwt: duet pedagogów teatru współpracujących z Działem Peda-
gogiki Teatru spotyka się na jeden dzień z osobami prowadzącymi i koordynującymi zajęcia w każdym 
z projektów i obserwuje ich pracę, a następnie udziela zespołowi informacji zwrotnej w obszarach 
wskazanych przez członków zespołu przed obserwacją. Dzięki temu zespoły zyskują dodatkową prze-
strzeń do rozmowy o własnej pracy, a także możliwość spojrzenia na nią z perspektywy osób nieza-
angażowanych w proces. Lwt wspiera również rozwój tych, których projekty nie otrzymały dofinanso-
wania: służy temu program wizyt studyjnych. Ośrodki realizujące projekty w ramach Lwt organizują je 
dla przedstawicieli organizacji, które chciałyby ubiegać się o dofinansowanie w następnej edycji. 
 W pracy z nauczycielami też dążymy do spotkań i pracy indywidualnej. Nie poprzestaliśmy na 
ofercie multimedialnej w postaci portalu i filmów, zaczęliśmy się też spotykać z pedagogami na warsz-
tatach „Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole?”, które odbywają się w szkołach, ośrodkach do-
skonalenia nauczycieli i teatrach w całej Polsce. Potrzeba pracy nad jakością działań pedagogiczno-te-
atralnych podejmowanych w szkole doprowadziła do powstania programu Liderzy Teatroteki Szkolnej, 
w którym możemy długofalowo pracować z grupą nauczycieli-liderów, w swoich lokalnych środowi-
skach współtworzących życie teatralne. Co roku każdy z kilkunastu nauczycieli pracuje w procesie 
tutoringowym: podczas spotkań ze swoim tutorem zastanawia się nad własnym celem rozwojowym 
i możliwościami działania. Dodatkowo w cyklu warsztatowym uczestnicy poszerzają wiedzę na temat 
pedagogiki teatru i wzmacniają kompetencje liderskie. 
 We współpracy z Instytutem Kultury Polskiej otworzyliśmy w 2014 roku na Uniwersytecie War-
szawskim dwuletnie studia podyplomowe z zakresu pedagogiki teatru. Ten obszar pracy Działu Pedago-
giki Teatru w całości skupia się na kształceniu specjalistów w tej dziedzinie. Co roku studia rozpoczyna 
dwadzieścia osób, które w toku nauki nabywają wiedzę między innymi z zakresu teorii teatralnych, te-
atru społecznego, antropologii widowisk czy dynamiki procesu grupowego oraz uczestniczą w zajęciach 

towarzyszą filmy, które pokazują, jak przeprowadzić konkretne ćwiczenia, a nawet całe zajęcia. To na-
rzędzie dało nam możliwość dotarcia z ideą pedagogiki teatru do każdej szkoły: każdy nauczyciel może 
wprowadzać ją w życie we własnej pracy.

Praca nad jakością. roZwój  
w obsZarZe Pedagogiki teatru (od 2015)

Nasza promocja idei pedagogiki teatru w środowisku teatralnym i szkolnym zataczała coraz szersze 
kręgi. Współpracowaliśmy z coraz większą liczbą instytucji, rosło grono odbiorców projektów peda-
gogiczno-teatralnych sygnowanych przez Instytut. Zatrzymało nas jednak pytanie: co dalej? W jakim 
kierunku chcemy się rozwijać? W jaki sposób zadbać o jakość pracy podejmowanej w ramach naszych 
programów i jak ją wspierać? Jednocześnie pojawiły się w naszym zespole wątpliwości co do tego, 
czy przeszczepianie sprawdzonych sposobów działania w inne miejsce jest możliwe, jeśli nie znamy 
potrzeb i specyfiki środowiska, w którym mają być realizowane. Podważyło to naszą wcześniejszą po-
litykę budowania modelowych rozwiązań dla innych placówek. Wątpliwości przerodziły się w przeko-
nanie, że to edukatorzy, jakich spotykamy w całej Polsce, najlepiej znają otoczenie, w którym pracują, 
a do tego mają w nim największe możliwości działania. Mogą kreować rozwiązania, które są potrzebne 
tam, a niekoniecznie sprawdziłyby się gdzieś indziej.
 Pytania o kierunek rozwoju i ewaluacja naszej dotychczasowej pracy utwierdziły nas w przeko-
naniu, że chcemy wspierać ludzi w pracy nad jakością ich działań. Ten priorytet zmienił postrzeganie 
zadań naszego zespołu. Dział Pedagogiki Teatru zajmuje się dzisiaj stwarzaniem przestrzeni do spo-
tkań edukatorów i zespołów pracujących w teatrach. Mają one być okazją do wymiany doświadczeń 
i wzajemnego inspirowania się oraz zachęcać do rozpoznawania potrzeb odbiorców działań i ciągłego 
rozwoju jakości pracy. W tym celu stwarzamy we wszystkich naszych programach możliwości kształ-
cenia i wspierania ludzi, którzy zajmują się pedagogiką teatru lub chcą się rozwijać w tej dziedzinie, 
a także podejmujemy inicjatywy badawcze z zakresu edukacji teatralnej i pedagogiki teatru. Ten etap 
trwa do dzisiaj. 
 Oferta warsztatowa dla edukatorów teatralnych i nauczycieli pojawiała się jako element naszych 
programów także we wcześniejszych etapach. Rozumieliśmy, że bez przygotowanej merytorycznie ka-
dry promocja idei pedagogiki teatru będzie skazana na porażkę zarówno w środowisku teatralnym, jak 
i szkolnym. Dla każdego uruchamianego programu projektowaliśmy ścieżkę wspierania i kształcenia 
osób zaangażowanych w jego realizację. Już w 2013 roku w ramach Lwt powstała Szkoła Pedago-
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praktycznych (projektują warsztaty do spektakli, pracują z ciałem, głosem i używają rozmaitych form 
teatralnych do tworzenia własnych wypowiedzi scenicznych). W 2015 roku studia ukończyli pierwsi 
absolwenci. Mamy nadzieję, że praca nad rozwojem programu studiów przyczyni się do uzupełnienia 
dotychczasowej luki w kształceniu w dziedzinie pedagogiki teatru. 
 Silnie obecna w naszym zespole myśl o stwarzaniu okazji do spotkań i sieciowania środowiska 
edukacji teatralnej w Polsce przyniosła efekt w postaci dwudniowej konferencji „Pedagogika teatru. Kie-
runki, refleksje, perspektywy” (2016). Nasza pierwsza konferencja w 2008 roku była próbą prezentacji 
pomysłów na działania edukacyjno-teatralne, wypełnioną w dużej mierze opowieściami gości z Niemiec, 
Szwajcarii czy Holandii. Druga była z kolei wydarzeniem na gruncie krajowym, pomyślanym jako okazja 
do spotkania i wymiany refleksji między pedagogami teatru pracującymi w różnych obszarach. Rozma-
wialiśmy o strategiach pedagogiczno-teatralnej współpracy z widownią i amatorami, a także o roli, jaką 
pedagog teatru może odegrać w procesie powstawania spektaklu. Zadawaliśmy pytania: jak znaleźć 
w szkole przestrzeń dla teatru i co może przynieść szkole teatr? Czy pedagogika teatru wpływa na język 
współczesnego teatru? Efektem tego spotkania jest między innymi niniejsza publikacja.

Pedagogika teatru  
w instytucie teatralnym.  

co dalej? 

Z perspektywy piętnastu lat można wyodrębnić kolejne etapy rozwoju działań edukacyjnych w Insty-
tucie. Przez cały ten czas nie tylko inicjowaliśmy projekty, ale także nieustannie rozwijaliśmy je, wycią-
gając wnioski z procesów ewaluacyjnych. Ten tryb pracy wynikał z naszego głębokiego przekonania, że 
jedyną stałą w naszej pracy jest zmiana, którą za każdym razem postrzegaliśmy jako szansę na rozwój 
zarówno naszego zespołu, jak i dziedziny, którą się zajmujemy. Zmieniały się modele naszych działań, 
strategie, jakie obieraliśmy, zadania, dzięki którym te założenia zyskiwały kształt realnych zmian spo-
łecznych. Nie zmieniło się jedno – gotowość zespołu do przeprowadzania zmian, potrzeba ewaluacji 
i poszukiwania nowych rozwiązań potrzebnych w zmieniających się uwarunkowaniach rozwoju peda-
gogiki teatru. Chcemy rozwijać obszar pedagogiki teatru razem z instytucjami kultury, organizacjami 
działającymi w tej dziedzinie i szkołami. Inicjować refleksję wokół praktyki pedagogiczno-teatralnej, 
a także uruchamiać inicjatywy badawcze, które pozwolą nam poznać jej uwarunkowania. Stwarzać 
kolejnym osobom okazję do zapoznania się z ideą pedagogiki teatru. I pozostawiać im decyzję, czy 
i w jaki sposób będą tę ideę wprowadzać w życie w swoim środowisku pracy. Prezentacja Teatroteki  

Szkolnej,  
fot. Izabela Rogowska
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dzów, którym nie wystarcza samo obejrzenie spektaklu. Z drugiej strony w warsztatach 
pedagogiczno-teatralnych można też upatrywać odpowiedzi na zmianę języka teatru, któ-
ry bywa trudny dla widza nieprzyzwyczajonego do tej formy udziału w kulturze. Dlatego 
mogą one być także propozycją dla osób, które wcale nie mają bliskiej relacji z teatrem, 
a wręcz przeciwnie – są początkującymi widzami. Dają one możliwość rozpakowania formy 
i treści w bezpiecznych, warsztatowych warunkach, bez oceny i lęku przed niewiedzą. 

Jaki jest, Waszym zdaniem, cel takiego warsztatu?

justyna czarnota-mIsztal: Jeśli chodzi o warsztat przed spektaklem, to celu upa-
trywałabym w otwarciu głowy, przygotowaniu do bycia w teatrze. Dzięki temu wchodzimy 
na widownię z uważnością, gotowością na przyjmowanie bodźców. Natomiast w warszta-
tach po spektaklu najważniejsza według mnie jest konfrontacja swojego sposobu myślenia 
o przedstawieniu ze sposobami myślenia innych osób. Przecież bywa tak, że wychodzimy 
z teatru z niejasnym poczuciem, że zobaczyliśmy coś niedobrego albo niezrozumiałego lub 
odwrotnie – wychodzimy w zachwycie, ale właściwie ciężko powiedzieć, z jakiego powodu. 
Warsztat to dobra okazja do podzielenia się tymi odczuciami. Prowadzący aranżuje sytu-
acje, które pozwalają uczestnikom na swobodne wyrażenie własnego zdania, samodziel-
ne przepracowanie tematów poruszanych na scenie. Równie ważne w tym spotkaniu jest 
słuchanie tego, co mają do powiedzenia inni uczestnicy. Dzięki temu zderzeniu budują się 
nowe skojarzenia i rozpoznania. Można uzyskać pełniejszy obraz tego, co się zobaczyło na 
scenie.

magdalena szpak: Można też pomyśleć o celu prowadzenia warsztatów do spektaklu 
z perspektywy samego teatru, czyli instytucji. Byłoby to wówczas przybliżenie widza do 
samego spektaklu, zainteresowanie go tematem czy formą. Zatem można mówić o ofercie 
warsztatowej w kontekście długofalowym, jako o rozwoju świadomej widowni, która zna 
teatr, dla której dzieją się tam rzeczy ważne i ciekawe. Natomiast mnie osobiście chyba 
bardziej interesuje perspektywa uczestnika-widza. Warsztat do spektaklu, podobnie zresz-
tą jak sam spektakl, bywa bowiem pretekstem do rozmowy o sprawach, które dotykają nas 
po prostu w życiu. 

1  Zobacz: Erika Fischer-Lichte, Estetyka perfomatywności, tłum. M. Borowski, M.Sugiera, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków, 2008; Heiner Müller, Opis obrazu, tłum. 
J.St. Buras, „Dialog” 1985 nr 10; Hans Thies-Lehmann, Teatr postdramatyczny, tłum. D. Sajewska, M. Sugiera, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2004.

Prowadzicie szkolenia dla osób zainteresowanych projektowaniem warsztatów do spektaklu. 
Zacznijmy od początku: czym taki warsztat właściwie jest?

magdalena szpak: Warsztat przed oglądaniem przedstawienia to wprowadzenie do 
tego, co się wydarzy na scenie. Co ważne – bez objaśniania sensów, bez tłumaczenia i in-
terpretacji, ale z zachętą do podejmowania samodzielnej refleksji i doświadczania. Podczas 
takiego spotkania kierujemy uwagę uczestników ku istotnym w danym dziele obszarom 
czy tematom, zaznaczamy tropy estetyczne. Natomiast warsztat po spektaklu to wspólne 
teatralne, czy raczej performatywne działanie, które pozwala przyjrzeć się przedstawieniu 
z wielu perspektyw i je porównać. Po prostu przyjrzeć się, co się dzieje w głowach widzów 
po opuszczeniu widowni. 
 Taka koncepcja warsztatów do spektaklu, związana ze stworzeniem widzowi pola do 
refleksji i twórczej interpretacji tego, co zobaczył na scenie, wynika z przesunięcia, jakie 
dokonało się w postrzeganiu roli widza. To osoba, która nie zasiada na widowni, aby w spo-
sób bierny odebrać komunikat ze sceny, ale sama tworzy znaczenia. Bez jej wrażliwości 
oraz doświadczeń spektakl teatralny nie wydarzy się w pełni. Co więcej, perspektywa, z ja-
kiej pojedynczy widz ogląda spektakl, jest niepowtarzalna, wyjątkowa. Podczas warsztatów 
próbujemy zobaczyć różnorodność tych perspektyw odbiorczych. 
 Taki sposób myślenia o widzu jest silnie obecny w niemieckiej teatrologii, co możemy 
zgłębić, sięgając na przykład do tekstów Heinera Müllera czy do opracowań Eriki Fischer
-Lichte lub Hansa Thiesa-Lehmanna1. Reprezentowane przez nich postrzeganie widowni 
mogło przyczynić się do rozwoju oferty warsztatowej w teatrach niemieckich dla tych wi-

z Magdaleną szpak  
i JusTyną CzarnoTą-MiszTal 
rozMawia Joanna krukowska
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Wróćmy na chwilę do instytucji. Co jeszcze może być nęcącego dla teatru w tym, żeby prowadzić 
takie działania?

justyna czarnota-mIsztal: Warsztaty do spektaklu są często postrzegane w in-
stytucjach jako dodatkowa oferta, dzięki której więcej ludzi przyjdzie na przedstawienie 
i która jest w stanie ten spektakl uratować (czytaj: sprzedać). Uważam, że to instru-
mentalne traktowanie pedagogiki teatru, które niczemu ani nikomu nie służy. Pedagog 
teatru nie jest cudotwórcą i ratownikiem. Natomiast trzeba powiedzieć, że warsztat 
pedagogiczno-teatralny „załatwia” inną sprawę: uczy szacunku dla twórców. Jego punk-
tem wyjścia jest zasadnicze założenie, że ludzie, którzy zrealizowali spektakl, mieli coś 
do powiedzenia i przemyśleli, w jaki sposób chcą to scenicznie wyrazić. Ważne, żeby 
nie traktować spotkania ze spektaklem jako spotkania kogoś mądrzejszego z kimś głup-
szym, obojętnie czy mądrość miałaby znajdować się na scenie, a głupota czy niewiedza 
na widowni, czy też odwrotnie. Zarówno widz, jak i twórcy mają swoją dawkę wiedzy 
i doświadczenia życiowego. Dla mnie taki wzajemny szacunek jest kluczowy, zwłaszcza 
w kontekście dynamiki rozwoju współczesnego teatru, o którym często się słyszy, że się 
hermetyzuje, że widownia się od niego odsuwa. Myślę, że warsztaty pedagogiczno-te-
atralne są dla takich miejsc, które naprawdę chcą budować głębokie relacje ze swoją 
publicznością, które chcą mieć ludzi zaciekawionych swoją pracą, gotowych przycho-
dzić często do teatru.

magdalena szpak: Ale też dla teatrów, które nie boją się rozmowy o tym, co jest na 
scenie. Dla twórców i ludzi teatru, którzy najzwyczajniej w świecie są ciekawi tego, co wi-
dzowie mają do powiedzenia i co oni zobaczyli w tym spektaklu.

Tyle, że takich teatrów to nie ma wcale tak dużo.

justyna czarnota-mIsztal: Pytanie, czy powinno ich być dużo. Rozmawiajmy o ja-
kości, a nie o ilości. Chciałabym, żeby realizowanie działań pedagogiczno-teatralnych było 
konsekwentnym wyborem – jak np. w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu, gdzie pe-
dagogika teatru jest elementem strategii teatru, jednym z filarów, na których opiera się 
myślenie o funkcjonowaniu tej instytucji. 

nam nie chodzi Tylko o TeaTr

Materiały Instytutu Teatralnego,  
fot. Marta Ankiersztejn
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ciała i myśli, poprzez małe sytuacje dwójkowe czy trójkowe, do dużego grupowego działania za-
kończonego dyskusją. Uczestników warsztatu łączy wspólne doświadczenie w postaci obejrzenia 
spektaklu i to jest punkt wyjścia do rozmowy. Tylko trzeba uważać na pułapkę, która tkwi w my-
śleniu o wspólnocie tego doświadczenia. Tak naprawdę to, co widzieliście razem i czego wspólnie 
doświadczyliście, dla każdego z was jest różne. Zadaniem prowadzącego jest wydobycie tej róż-
norodności i dalsza praca na niej. 

justyna czarnota-mIsztal: Wyzwanie polega na zaprojektowaniu sytuacji twór-
czej, która nie będzie podlegała kategorii oceny – to absolutnie kluczowa sprawa. Nie 
chodzi więc o zadawanie pytań w oczekiwaniu na jedynie słuszne odpowiedzi. Podstawą 
warsztatów pedagogiczno-teatralnych jest takie formułowanie pytań, które otwiera uczest-
ników i nie niesie w sobie zapowiedzi oceny „dobrze/źle“. Mam parę ulubionych ćwiczeń, 
które temu sprzyjają. Na przykład: ludzie siadają w parach i mają trzy minuty na przedys-
kutowanie jakiegoś tematu. W jaki sposób ich zdaniem działała scenografia w tym spek-
taklu? Jak widzą konkretną postać? I z tym można dalej pracować. Ważne jest stworzenie 
takiej sytuacji, w której wiedza dwójki ludzi może się spotkać i nikt z tej dwójki nie będzie 
pokrzywdzony w jej przekazywaniu. Albo narysowanie jednej małej sytuacji ze spektaklu, 
którą zrobiła na mnie wrażenie. Wszyscy mówią: aaaa, mamy to samo, ale szybko okazuje 
się, że to w ogóle nie jest to samo. Nawet jeśli kilka osób rysuje jedną scenę, to wybierają 
różne jej sekwencje albo różną optykę – przez to, że ktoś narysował większą postać, a na 
innym rysunku ta sama postać jest z tyłu… To ćwiczenie pokazuje, w jak różny sposób od-
bieramy spektakl. Następnie osoby, które narysowały tę samą scenę, rozmawiają o tym, co 
tam było dla nich ciekawego i to jest punkt wyjścia do rozmowy o całym spektaklu.

Jak wybierać spektakl, do którego warto zrobić warsztat?

justyna czarnota-mIsztal: Do każdego spektaklu można zrobić warsztat. Spotykamy 
się z opiniami, że są spektakle, które potrzebują warsztatu (czytaj: trudne w odbiorze) i są takie, 
które go nie potrzebują. Jakby się temu przyjrzeć, to spektakle, które są bardziej klasyczne i co 
do których uważa się, że warsztat nie jest potrzebny, bo przekaz jest zrozumiały, nadal potrze-
bują okazji do głębszego zastanowienia się nad tym, co zobaczyłem jako widz. 

magdalena szpak: I jak ten spektakl oddziałuje na mnie jako na widza. A widz przecież 
najczęściej nie ma możliwości wyrażenia siebie podczas samego spektaklu…

A czy ten cel zmienia się zależnie od tego, czy to jest warsztat dla osób dorosłych, czy dla dzieci 
i młodzieży?

magdalena szpak: Nadrzędny cel pozostaje taki sam. To stworzenie okazji do głębo-
kiego spotkania widzów ze spektaklem, spotkania, któremu towarzyszy działanie performa-
tywne prowadzące do refleksji. Natomiast wszystkie inne cele, które mogą pojawić się po 
drodze – czy to będzie skupienie się na konkretnym temacie, przybliżenie postaci twórcy, 
rozgrzanie dzieciaków po to, by korzystać z tej energii na spektaklu – są zależne od tego, 
dla kogo i z kim działamy, gdzie i do jakiego spektaklu pracujemy. 

Stosujecie w pracy jakiś schemat takiego warsztatu? Czy ten warsztat ma konkretną strukturę?

magdalena szpak: Myśląc o strukturze warsztatu, na pewno trzeba uwzględnić, z jaką grupą 
pracujemy. Jeśli grupa się nie zna, to dobrze jest więcej czasu poświęcić na zbudowanie takiej 
atmosfery, w której uczestnicy poczują, że mogą się swobodnie wypowiedzieć. Zaczynamy od 
ćwiczeń integracyjnych czy rozgrzewających, nawiązujących do tematu czy formy przedstawiania, 
które prowadzą do spotkań w małych grupkach. Następnie w większych zespołach projektujemy 
wspólnie twórcze sytuacje, które służą refleksji na rozmaite tematy, a następnie zastanowienia: 
co się wydarzyło na warsztacie? Co się działo ze mną? Jak to się ma do tego spektaklu, który 
oglądaliśmy? Jak ja to widzę, a jak na to patrzy ktoś, kto pracował nad tym ze mną w grupie? Jaka 
jest perspektywa innych uczestników? Co z tym jeszcze można zrobić, w którą stronę to jeszcze 
można pociągnąć? W skrócie ta struktura wyglądałaby tak: od integrowania grupy i rozgrzewania 

justyna cZarnota-misZtal: wyZwanie Polega na 
ZaProjektowaniu sytuacji twórcZej,  

która nie będZie Podlegała kategorii oceny  
– to absolutnie klucZowa sPrawa.
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Dużo tych umiejętności i cech prowadzącego warsztaty pojawia się w naszej rozmowie. Taki 
prowadzący projektuje tę sytuację, daje poczucie bezpieczeństwa, jednocześnie dbając o to, 
aby była to przestrzeń otwarta na ludzi, bez tezy, z otwartym pytaniem, żeby nie blokować 
uczestników… Wracając do pierwszego pytania: zastanawiam się, czy przez weekend, bo tyle 
trwają Wasze warsztaty, da się tego kogoś nauczyć?

justyna czarnota-mIsztal: Nie.

magdalena szpak: Te warsztaty weekendowe to nie jest zestaw narzędzi w pudełku 
z napisem „Jak zaprojektować warsztat do spektaklu”. Są zaproszeniem do doświadczenia, 
po przejściu którego mogą się uruchomić jakieś procesy myślowe dotyczące pracy w wi-
dzem i dalej można samodzielnie je rozwijać.

justyna czarnota-mIsztal: Nie chodzi o narzędzia. Można pracować tymi narzę-
dziami, jakie już się ma. Można zdobywać nowe. Ale w naszym działaniu chodzi o kon-
kretny sposób ich wykorzystania, obojętnie, jakie one będą. Jak przy ich pomocy stwo-
rzyć sytuację, w której ludzie będą chcieli się wypowiadać? Jak nie forsować własnych 
racji jako prowadzący? Jak reagować na sytuację w grupie w taki sposób, żeby nikogo nie 
zablokować? Jak uwzględniać perspektywę każdego uczestnika warsztatu? Ta praca jest 
trudna nie ze względu na wyzwania intelektualne. Ta trudność dla mnie polega na na-
szym ludzkim przywiązaniu do życia z kluczem gotowych odpowiedzi i rozwiązań oraz do 
oceniania się nawzajem. Podstawową rzeczą, nad którą pracujemy, jest zmiana takiego 
myślenia.

To jakie jeszcze kompetencje powinna mieć osoba, która chciałaby prowadzić warsztaty do 
spektaklu?

magdalena szpak: Dobrze mieć umiejętności trenerskie z zakresu pracy z grupą. Czuj-
ność, uważność na to, co się dzieje w grupie, ale też na to, co robisz jako osoba prowadząca 
i jak twój komunikat wpływa na grupę. Prowadzenie takiego warsztatu to projektowanie 
sytuacji, ale też czuwanie nad tym, co się dzieje w tym procesie. To czasem umiejętność 
wycofania się, jeśli okazuje się, że zabrnąłeś w sytuację, która zaburza otwartość albo dą-
żysz do potwierdzenia swojej własnej tezy.

oTwieranie głowynam nie chodzi Tylko o TeaTr

Materiały Instytutu  Teatralnego,  
fot. Marta Ankiersztejn
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justyna czarnota-mIsztal: I drugi obszar: znajomość języka teatru. Nie wierzę, że 
możesz być dobrym pedagogiem teatru bez znajomości współczesnego teatru. Im więcej 
oglądasz, tym więcej wiesz. Im więcej czytasz o teatrze, badasz, rozumiesz teatr, tym jesteś 
sprawniejszym pedagogiem teatru. Musisz orientować się, co się dzieje w edukacji muzeal-
nej zwłaszcza z zakresu sztuki współczesnej, w edukacji muzycznej, widzieć synergię sztuk, 
bo przecież teatr nie funkcjonuje w zupełnej pustce. Chodzi o to, żeby ludzie dostawali 
szansę na rozwój, a nie na zdobycie wiedzy, o której zaraz zapomną. Dostęp do wiedzy 
w dzisiejszym świecie jest tak powszechny, że nie ma sensu tego powielać, natomiast do-
stęp do doświadczenia jest…

magdalena szpak: …czymś unikatowym.

justyna czarnota-mIsztal: Bez tego nie ma nowoczesnej edukacji. Najciekawsze 
szkoły, kursy, warsztaty opierają się na tym, że czegoś doświadczasz, wyprowadzasz wnio-
sek i zdobywasz wiedzę. U nas jest podobnie – czasem zdobywasz wiedzę o sobie, a cza-
sem o teatrze, a czasami o jednym i drugim.

magdalena szpak: Do tych kompetencji dodałabym jeszcze ciekawość tego, co ludzie 
mają do powiedzenia. No i skromność i pokorę…

justyna czarnota-mIsztal: Bo wspólne czytanie spektaklu jest świetnym doświad-
czeniem i bardzo ciekawym przeżyciem. To dotyczy i dzieciaków, i dorosłych. I samego 
pedagoga teatru.

Materiały Instytutu Teatralnego,  
fot. Marta Ankiersztejn

magdalena sZPak: ProwadZenie takiego warsZtatu to 
Projektowanie sytuacji, ale też cZuwanie nad tym, 
co się dZieje w tym Procesie. to cZasem umiejętność 
wycofania się...
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Klauni, czyli o rodzinie. Odcinek 3,  
reż. Justyna Sobczyk, Teatr 21 
fot. Grzegorz Press
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Od ponad dziesięciu lat prowadzisz Teatr 21, w którym aktorami są osoby niepełnosprawne 
intelektualnie. Co jest dla Ciebie najważniejsze w tej pracy?

Priorytety zmieniały się przez te lata. Na samym początku ważne było przetrwanie, utrzymanie 
się na powierzchni i nie rezygnowanie, mimo wielu trudności, z działań, które dopiero się rozpo-
czynały. Dalej – stworzenie zespołu, najpierw rozumianego jako grupa amatorów, a w dalszej 
kolejności poszerzenie tej grupy o innych twórców. W tej chwili, po jedenastu latach wspólnej 
pracy, mogę powiedzieć, że najważniejszy jest dla mnie rozwój: zarówno aktorów, gotowych na 
zupełnie inne rzeczy, niż kiedy zaczynaliśmy, jak i mnie samej. 
 W długoletniej pracy w zespole i z zespołem fascynuje mnie ciągła zmiana. Chodzi o kwe-
stie pozaartystyczne, bardzo ważne dla pedagoga teatru. Pomiędzy nami są różnego rodza-
ju konflikty, napięcia, każdy z aktorów jest w innym momencie swojego życia: w zakochaniu, 
w załamaniu. To wpływa na naszą pracę. W tym wypadku profesjonalizacja, rozumiana jako 
skupienie się wyłącznie na efektach artystycznych, jest niemożliwe, równolegle trwa praca 
z dynamiką zespołu jako grupy ludzi, która przez wiele lat trzyma się razem, mimo różnych 
sytuacji. Obecnie dużo gramy, więc tym bardziej musimy być na siebie nawzajem uważni. Bo 
nasz zespół nie zagra, jeśli będzie skłócony. Dlatego bez przerwy ze sobą rozmawiamy. Aktorzy 
pokazują mi cały czas, że chociaż teatr jest ważny, to najważniejsi jesteśmy my sami.

Myślisz, że to jest specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi?

Myślę, że to specyfika pracy z amatorami, czyli z osobami, które tworzą teatr z pasji w swoim 
wolnym czasie. Chociaż w pewnym sensie w tej chwili Teatr 21 jest na granicy profesjonalizacji 
– w końcu aktorzy dostają wynagrodzenie, ludzie kupują bilety… 

No tak, jesteście dosyć szczególnym przypadkiem zespołu amatorskiego – zarabiacie pieniądze na 
graniu swoich spektakli, gracie je w instytucjonalnych teatrach. Sami aktorzy są amatorami, ale za 
to przy Waszych spektaklach pracuje cały zespół złożony z profesjonalistów (scenograf, kompozytor, 
dramaturżka i tak dalej). Rozumiem, że to jest właśnie ta granica profesjonalizacji?

Nasz zespół wywodzi się ze szkoły „Dać szansę“, w której prowadziłam zajęcia. Powstał z pasji 
i bardzo długo właśnie podtrzymywanie pasji było najważniejszym celem pracy. Teraz rzeczy-
wiście jesteśmy na zupełnie innym etapie: ostatnio dostaliśmy propozycję wyprodukowania 
spektaklu, który wejdzie do repertuaru Nowego Teatru w Warszawie. Ktoś uznał nas za zespół, 
któremu można zaufać. I pod tym względem możemy mówić o profesjonalizacji Teatru 21. Ale 
nie zapominamy, że pracujemy z amatorami, a nie z aktorami zatrudnionymi do spektaklu. 

Jakie kompetencje powinna mieć osoba, która chciałaby prowadzić zespół amatorski? 

Niekiedy myślę, że największym niebezpieczeństwem w tej pracy jestem ja sama, czyli osoba, 
która prowadzi zespół. Można zacząć odlatywać, bo wydaje ci się, że już wszystko wiesz i tak 
dobrze ich znasz, każdego z osobna. Trzeba umieć się w tym zatrzymać, bo przecież oni cały 
czas wnoszą nowe rzeczy, tematy, rozwijają się. Uważność jest tutaj kluczowa. Osoba prowa-
dząca zespół przede wszystkim powinna chcieć dzielić się odpowiedzialnością i zapraszać do 
jej przejmowania. Spektakl jest dobrem wspólnym, które powołujemy wszyscy i którego sukces 
jest sumą zaangażowania wszystkich. Nawet jeżeli lider będzie chciał sam ciągnąć tę pracę, to 
niczego nie osiągnie. Nie da się pracować bez zespołu, bez współtwórców. Gdybym nie po-
stawiła w pewnym momencie na przyjmowanie nowych osób, którzy wierzą w określoną ideę 
teatru, to Teatru 21 już by nie było. 

A jaka to idea?

Współodpowiedzialność i budowanie teatru, w którym ludzie czują, ze mają przestrzeń do 
rozwoju i możliwość tworzenia. Nie może być tak, że reżyser ustawia wszystko. Stawiamy wy-
zwania sobie nawzajem, wspólnie o tym rozmawiamy. Trzeba być otwartym na ludzi i inicjować 
rozmowy, dzielić się swoimi obawami, kiedy nie wiemy, jak z czegoś wybrnąć. Nie bać się po-
dejmować trudnych dla zespołu rozmów. A jednocześnie inicjować sytuacje, w których może-
my poświętować i mieć poczucie sukcesu. Jednym słowem: być uważnym na to, co się dzieje. 

z JusTyną sobCzyk  
rozMawia  
Joanna krukowska
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i rekwizytami. Wyznaczyliśmy sobie pole do działań teatralnych: kwadrat wykreślony taśmą 
malarską. I nagle jeden z aktorów znalazł deskę do prasowania, perukę, odkurzacz i zaczęła 
się zabawa-improwizacja dotycząca życia w mieszkaniach treningowych, do których w ramach 
projektów trafiają niepełnosprawni, aby przygotować się do tak zwanego codziennego życia. 
To był ważny aspekt właściwie dla każdego naszego aktora – oni sami zaczęli opowiadać, że 
odkurzają, prasują, że chodzą na zakupy i wszystko notowaliśmy i badaliśmy na scenie, dorzu-
cając muzykę i patrząc, jak na to działa. Ta improwizacja stała się podstawą całego spektaklu, 
jego struktury dramaturgicznej.
 Wyjątkowa była natomiast praca nad spektaklami dla dzieci opartymi na książkach. Lot nad 
Panamą powstał na początku naszej pracy w szkole. Najpierw dużo pracowaliśmy plastycznie, 
bo nasi aktorzy są w tym bardzo mocni, potrafią rysować na różne sposoby. Potem te rysunki 
przekładaliśmy na działania teatralne i muzyczne, na proste sytuacje sceniczne. Pamiętam, jak 
Piotr Swend przyszedł z atlasem, żeby pokazać wszystkim, gdzie leży Panama i oni nie mogli 
uwierzyć, że ona istnieje naprawdę. Nieco późniejszy spektakl Ja jestem ja został zrealizowany 
na podstawie tekstu Miry Lobe Małe ja to ja. Właściwie pracowaliśmy zgodnie z literą tekstu, 
ale dodaliśmy jedną postać, ponieważ na próbie Teresa Foks, mając narysować postać z książki, 
którą chciałaby być, narysowała kota, którego nie ma w tej opowieści, ale Teresa nie chciała 
z niego zrezygnować. Więc go dodaliśmy w spektaklu. 

A bywa tak, że przychodzi któryś z aktorów i mówi, że dla niego teraz ważne są pieniądze, więc 
zróbmy spektakl o pieniądzach?

Najwięcej inicjatyw powstaje na próbach. Na przykład dzięki obecności Piotra Swenda zrodził 
pomysł na serial teatralny. Piotr gra w Klanie i wszyscy w Teatrze 21 o tym wiedzą, śledzą kolej-
ne odcinki. Zauważyłam, że pozostali aktorzy mu zazdroszczą. Tytuł wziął się z tego, że Piotrek 
powiedział do kolegów na próbie: „to ja jestem jedynym znanym niepełnosprawnym chłopa-
kiem w Polsce“, a oni mu odpowiedzieli: „I my wszyscy“ – stąd tytuł zerowego odcinka naszego 
serialu. Tematem spektaklu było to, że nasi aktorzy chcą być Maćkiem z Klanu. To dało impuls 
do powstania kolejnych odcinków: o miłości, o pieniądzach. 
 Czasem w naszej pracy nad spektaklem podejmujemy jakiś problem, a okazuje się, że dla 
aktorów ważne są zupełnie inne tematy. Wspólny proces służy temu, żeby odkryć, jakim za-
gadnieniem chcemy się wspólnie zajmować, jak aktorzy z tym tematem sobie radzą i o czym 
w ogóle chcemy tym przedstawieniem powiedzieć. To jest trochę zabawa z tematem, z rekwi-

 Jeśli chodzi o pracę z zespołem aktorskim, to ważne jest też to, aby nie skupiać się wyłącz-
nie na naturalnych liderach, którzy mają dobry kontakt z widownią, lubią sytuacje ryzykowne, 
szybko generują pomysły, ale też znaleźć przestrzeń dla tych osób, którym nie przychodzi to 
tak łatwo, które na początku stoją w drugim szeregu. I to jest też dla mnie wyzwanie, żeby two-
rząc kolejne przedstawienia, obsadzać coraz to inne osoby w rolach pierwszoplanowych. 

Często używasz słowa rozwój – czy możesz o nim opowiedzieć na przykładach konkretnych osób 
w zespole?

Wszyscy się rozwijamy. Jedna z dziewczyn na początku pracy uciekała ze sceny, kiedy gasło 
światło. Czyli mogłabym powiedzieć, że nie będzie z nami pracować: nie da rady, bo przecież 
czasem nasze spektakle zaczynają się od tego, że na scenie jest ciemno. Nie postąpiłam tak 
jednak. Zespół sam znajdował sposoby na radzenie sobie z tą sytuacją, na przykład ta dziew-
czyna, która się bała, siadała obok drugiej, która trzymała ją za rękę. Potem uruchomiliśmy małe 
latarki. Inna z dziewczyn nie potrafiła stanąć mocno i stabilnie, przewracała się, nie potrafiła 
stawiać swoim ciałem oporu, oddawać jego ciężaru. Teraz wygląda to zupełnie inaczej, dużo 
nad tym pracowała. 
 Często powtarzam, że teatr jest takim miejscem, w którym każdy może powiedzieć to, 
co rzeczywiście chce powiedzieć, co pochodzi od niego. Mamy taką aktorkę w zespole, która 
kiedyś często w takich momentach cytowała dorosłe osoby. To się bardzo zmieniło. W scenie 
strajku ze spektaklu Klauni, czyli o rodzinie ona jest pierwsza na krześle i woła: „nie ma wolności 
bez samodzielności“. Widzę, że ta jej samodzielność jest na innym etapie, ale nastąpiła w niej 
bardzo duża zmiana. Zaczęła też często zabierać głos po spektaklu. We Wrocławiu podczas 
rozmowy z widzami, kiedy aktorzy zostali zapytani, kto z nich chciałby udzielać się w polityce, 
podniosła rękę i powiedziała, że ona by chciała, ponieważ dużo osób się śmieje z niepełno-
sprawnych i ona chciałaby zabrać głoś w telewizji i powiedzieć, że tak nie można robić. 

W jaki sposób w trakcie powstawania spektakli korzystacie z potencjału aktorów?

Nasz proces improwizowania trwa bardzo długo, scenariusz powstaje w ostatnim momencie 
i składa się z wielu sytuacji, które pojawiają się, z reguły zupełnie przypadkowo, na próbach. By 
to zobrazować, opowiem o jednej sytuacji, która wydarzyła się podczas pracy nad Klaunami. 
Próbowaliśmy akurat w Teatrze Soho, gdzie jest zaplecze z różnymi elementami scenografii 
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zytami, z obiektami, wszystko spisujemy i układamy sceny. Sprawdzamy, jak to razem pracu-
je, ale mamy też uruchomione krytyczne myślenie, które dotyczy społecznej obecności osób 
z niepełnosprawnościami.

Na ile interesuje Was teatr zaangażowany społecznie? Czy to zaangażowanie nie jest wpisane 
w teatr osób niepełnosprawnych?

Teatr jest dla nas przestrzenią emancypacji. Czuję się uprawniona do tego, żeby tak mówić, 
dlatego, że pracujemy długofalowo – jestem bardzo wyczulona na taką fikcyjną integrację i in-
kluzję społeczną, która często pojawia się na poziomie deklaracji w różnego typu projektach 
edukacyjnych albo społecznych. Nie załatwimy tej kwestii przez jakiś projekt, to musi być dzia-
łanie systematyczne i systemowe. 
 Bardzo mnie też denerwuje infantylizacja osób niepełnosprawnych. Dlatego za każdym 
razem nie tylko pracujemy nad formą przedstawienia, ale także zabieramy głos w walce ze ste-
reotypami. Nasz teatr angażuje ludzi, których mocno interesuje to, co się dzieje wokół i każde 
nasze działanie rozpatrujemy w kontekście sytuacji polityczno-społecznej. Traktujemy to bar-
dzo poważnie. Każde spotkanie z widzami ma dla nas znaczenie. Nam nie chodzi tylko o teatr 
– za jego pośrednictwem chcemy usamodzielniać ludzi. Chcemy nazywać rzeczy, które nam się 
nie podobają, ale również budować własny teatr i zespół na takich wartościach, którymi można 
się dzielić.

A czy względu na to, co dzieje obok powstawania spektaklu, nazwałabyś Teatr 21 teatrem 
terapeutycznym?

Nie. Chociaż teraz się nad tym zastanawiam. To jest etykieta, którą bardzo długo odrzucałam. 
Ale jeśli pomyślimy o terapii jako o czymś, co nas wzmacnia, jako o procesie, który ma dopro-
wadzić do tego, że wychodzimy z niego mocniejsi, to w takim kontekście uważam, że nasz teatr 
jest terapeutyczny, ale nie tylko dla aktorów, także dla osób pełnosprawnych zaangażowanych 
w nasze działania. To nie jest terapia w takim sensie, jak rozumiemy to często w Polsce, czyli 
że ja – pełnosprawna – jestem terapeutą dla tych biednych niepełnosprawnych i dzieje się to 
przy pomocy teatru. Nie, w takim sensie moim celem nie jest terapeutyzowanie ludzi. Naszym 
wspólnym celem jest robienie teatru i wzmacnianie siebie nawzajem. 

Upadki. Odcinek 2,  
reż. Justyna Sobczyk, Teatr 21   

fot. Grzegorz Press
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Wielu znanych mi pedagogów teatru pracuje projektowo. Ty – wręcz przeciwnie.

Prowadzę przez cały rok szkolny warsztaty w Stołecznym Centrum Edukacji Kultural-
nej. Placówka podlega Ministerstwu Edukacji, więc jestem zatrudniony jako nauczyciel, 
obowiązuje mnie karta nauczyciela i system roku szkolnego. Zajęcia, które prowadzę, 
są dla uczestników bezpłatne, płaci za nie miasto. Mam dwie szesnastoosobowe grupy, 
spotykamy się z każdą z nich dwa razy w tygodniu na dwie i pół godziny, więc jest to 
raczej intensywny tryb. W tym roku postanowiłem pracować z grupą stricte gimnazjal-
ną, w drugiej grupie są osoby do dziewiętnastego roku życia.

Kto trafia do twoich grup?

Do mojej grupy nie trafiają ci najzdolniejsi, tylko ci, którzy są dla mnie najciekawsi. Najzdol-
niejsi szukają miejsca, które pomoże im się przygotować do egzaminów do szkoły teatral-
nej, a ja szukam ludzi chcących używać teatru jako narzędzia, widzących w nim miejsce, 
w którym mogą wyrazić swoje potrzeby i oczekiwania. Od razu na początku zastrzegam, że 
nie zajmuję się edukacją artystyczną i nie jest to kurs przygotowujący do szkoły teatralnej. 
Uważam, że jeśli myślisz o teatrze jako o tubie, dzięki której możesz się wypowiadać, to 
nie musisz wcale kończyć Akademii Teatralnej, jest masa alternatywnych grup i sposobów 
wyrażania siebie. Wolę doświadczać z młodzieżą ciekawych rzeczy na próbach, to jest dla 
mnie większa wartość niż piłowanie sz, cz, dż. Choć oczywiście dla niektórych to może być 
interesujące, nie dyskredytuję tego. Logopedia też jest ciekawą i potrzebną dziedziną.

z ToMaszeM daszCzukieM  
rozMawia  
Joanna krukowska

fot. K. Król
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Co roku jest nowy nabór?

Generalnie tak. Zawsze przyjmuję więcej uczestników niż powinienem mieć, bo nie wszystkim 
musi się podobać to, co proponuję. Niektórzy zostają na kolejny rok. W związku z tym, że nie 
pracuję w ten sposób, że na trzecich zajęciach mówię: teraz się już zintegrowaliśmy, to jest sce-
nariusz i będziemy robić spektakl, rotacja jest możliwa, integracja trwa cały czas i w każdej chwili 
można dołączyć, nie jesteśmy zamkniętą grupą. Nowa osoba zawsze wnosi inną energię, per-
spektywę, staramy się to wykorzystać w finalnym projekcie, do którego po omacku zmierzamy.

Jak wygląda spotkanie rekrutacyjne?

Żeby zachować pozory, zawsze proszę, żeby kandydaci przygotowali jakiś fragment poezji 
i prozy współczesnej. Ale przede wszystkim siadam z nimi i rozmawiam, i intuicyjnie wyczu-
wam, że to jest ktoś, kto zyska na tych zajęciach, że oboje zyskamy na tym spotkaniu. Nie 
zaglądam w zęby i nie sprawdzam, czy ktoś ma świszczące „sz” albo niewyraźne „ę” i to go 
dyskwalifikuje. To jest rozmowa i spotkanie z drugim człowiekiem. Ostatnio miałem miłą 
sytuację: na rozmowę przyszła dziewczyna i powiedziała, że była na moim spektaklu przed 
wakacjami, wzięła udział w projekcie „Podaj Dalej” i zobaczyła, czym może być teatr, który 
do tej pory znała tylko ze szkoły i oceniała go jako nudny, nierozwijający, przewidywalny. 

Opowiedz, jak wygląda wasza praca w ciągu roku.

Przede wszystkim nie przynoszę żadnego scenariusza. Staram się natomiast, aby próba 
była za każdym razem w miarę zamkniętą całością. Wymyślamy tematy, które nas interesu-
ją, szukamy do nich kontekstów, improwizujemy. Gromadzimy przez cały rok materiał – to 
co napiszemy, narysujemy, nagramy. Na koniec zbieram to w całość, żeby nasze działanie 
miało swój finał. Od zeszłego roku robimy dwa pokazy: pierwszy w połowie roku, a drugi 
na koniec, ale nie mają one ze sobą nic wspólnego. Pokazujemy efekt naszej pracy w jakiejś 
formie i potem działamy dalej. Bardzo lubię podczas pokazów finałowych puścić młodzież 
na żywioł – konfrontujemy się z publicznością, a ja przy okazji trochę z młodzieżą gram: 
wrzucam im jakieś zadanie i muszą na bieżąco na to odpowiedzieć, bo nie mają gotowego 
tekstu. Za każdym razem pokaz to niepowtarzalna historia.

fot. K. Król
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 Co do przekazywania wiedzy – gdyby ktoś zapytał, jak zamontować włącznik elektryczny, 
to mógłbym to zadanie konkretnie opisać. Ale nie da się w taki sam sposób opowiedzieć, jak 
być pedagogiem teatru, podobnie jak nie da się opowiedzieć, jak być reżyserem. Myślę, że ko-
nieczne jest doświadczanie i nazywanie swoich odczuć i emocji. Często słyszę: no, ale konkret, 
co mam robić, z czego korzystać. To nie jest na pstryk. Trzeba być uważnym i obecnym.

Jakie wobec tego kompetencje, umiejętności czy może raczej cechy są ważne, by pracować jako 
pedagog teatru?

Trzeba być odważnym, bo to nie jest praca w strefie komfortu, nigdy nie wiadomo, co się wy-
darzy. Trzeba być otwartym i rozumieć, że zrobienie spektaklu nie jest jedynym, najważniejszym 
celem. Czasem bywam członkiem jury w konkursach teatrów młodzieżowych. Od razu widać, 
który spektakl zrobiony jest przez młodzież i z młodzieżą, a który zrobił instruktor czy nauczyciel. 
Wtedy młodzież po spektaklu nawet nie chce oglądać innych grup. Realizowanie wizji instruktora 
to moim zdaniem kaleczenie młodych ludzi. Wymyślam wizję w domu na kartce, a na próbach 
egzekwuję to, co wymyśliłem. Wielu instruktorów mówi, że młodym ludziom to się podoba. Ale ja 
zawsze pytam: czy oni wchodzą w to dlatego, że nie znają innego modelu pracy i w gruncie rzeczy 
nie mają alternatywy? Dla mnie każda próba jest superzabawą, chyba bym się zanudził, gdybym 
przychodził i ustawiał młodzież jak pionki. W domu mogę sobie pudełka pomalować i pousta-
wiać, gdyby mnie nie interesowało to, co ktoś ma do powiedzenia i zaproponowania. 

Opowiedz pokrótce, jak wygląda proces przygotowywania przykładowego spektaklu.

Kiedyś podjęliśmy temat swoich przyzwyczajeń. Zaczęliśmy o tym rozmawiać, jeden z chło-
paków opowiedział, że jest chorobliwie uzależniony od różowego dywanika, który leży przy 
wyjściu z kabiny prysznicowej, i nie wyobraża sobie, że się rano wykąpie, będzie chciał 
wyjść i nie będzie tego dywanika. Jedna z dziewczyn opowiedziała o tym, że jest uzależ-
niona od swojej mamy, ale w takim pozytywnym sensie, że bardzo się cieszy, że właśnie ta 
kobieta jest jej matką. To było na tyle interesujące, że zrobiliśmy scenę. Przynieśli rzeczy, 
od których czuli się uzależnieni. Scena wyglądała tak, że każdy miał taką samą szarą torbę, 
każdy po kolei wyciągał swoją rzecz, działał z nią i opowiadał. Na końcu była ta z dziewczy-
na z opowieścią o mamie. Mama siedząca na widowni usłyszała, jak wiele znaczy dla swojej 
córki. Publicznie. To taki rodzaj teatru, który pokazuje, że scena jest też miejscem, z którego 

Jak w kontekście takiej pracy widzisz swoją rolę?

W trakcie spotkań z jednej strony jestem inicjatorem sytuacji i zdarzeń: rzucam temat, propo-
nuję sposób pracy. Nie jestem Kantorem, który ma swoją wizję. Czasem podczas zajęć czuję, 
że to, co sobie wymyśliłem wieczorem, nie jest fajne i widzę, że nie pasuje uczestnikom. Więc 
rezygnuję i szukamy czegoś innego. Młodzi ludzie mają wiele interesujących rzeczy do przeka-
zania, ale jeszcze nie mają wypracowanych narzędzi teatralnych. Na zajęciach powstają różne 
kawałki, potem pomagam im połączyć je w całość, ubrać w formę teatralną. Nigdy nie mamy 
wypracowanej fabuły ani głównego bohatera, który ma matkę, babkę i spotykają go różne 
przygody. Każdy z uczestników jest bohaterem w tym spektaklu. 
 W pracy istotne jest dla mnie, żeby nie robić sekty. Chętnie wypycham swoich uczest-
ników na inne warsztaty, namawiam, by popracowali także z kimś innym. Oni są w takim 
wieku, że szukają swojego miejsca. Nie chcę ich mieć na wyłączność, nie uważam, że skoro 
przyszli do mojej grupy to teraz przez osiem lat mają w niej być, całować mnie w pierścień 
i robić to, co im każę. 

Masz jakieś narzędzia, z których korzystasz? Rady dla osób, które też chciałyby tak pracować, ale 
nie wiedzą, jak się do tego zabrać?

Nie potrafiłbym powiedzieć: słuchaj, można pracować bez scenariusza i teraz podam ci 
dziesięć złotych zasad, jak to zrobić. Coraz częściej czerpię ze sztuki współczesnej, szukam 
inspiracji. Podczas zajęć prowokuję różne sytuacje, do których zapraszam uczestników. 
Jeśli wydaje mi się, że to, nad czym pracujemy, wymaga rysowania lub napisania mono-
logu wewnętrznego, to idziemy za tym. Kiedy wpadają mi do ręki zabawy filozoficzne, 
które, moim zdaniem, pobudzają wrażliwość, otwierają na coś interesującego – na próbach 
sprawdzam, czy niosą ze sobą potencjał teatralny. 

dla mnie każda Próba jest suPerZabawą,  
chyba bym się ZanudZił, gdybym PrZychodZił 
i ustawiał młodZież jak Pionki. 



78 79

Autor samoTnoŚć długodysTansowca

można mówić osobiste, ważne rzeczy i nie wstydzić się ich wobec obcych ludzi – więcej, 
można być z tego dumnym. Dla mnie jest to rodzaj uważności, bycia czujnym na próbach, 
zbierania różnych okruchów, czerpania z nich.

Co jest dla ciebie najważniejsze, najbardziej satysfakcjonujące w tej pracy?

Pracuję w systemie zakładającym minimum dziesięć miesięcy pracy z zespołem. To długa 
przygoda. To daje komfort, nie gonią nas specjalnie jakieś terminy. Mamy czas dla siebie. 
Możemy szukać, mylić się, błądzić. Szukać inspiracji w bardzo różnych dziedzinach. Nie 
mam do pomocy choreografa, dramaturga, drużyny technicznej. To samotność długody-
stansowca. Każda udana czy nieudana próba jest dla mnie bezcennym doświadczeniem. 

Czym jest dla ciebie pedagogika teatru?

Mogę powiedzieć, czym nie jest. W przypadku pracy nad spektaklem, nie jest to robienie 
z amatorów zawodowców. Jeżeli chcę zobaczyć zawodowy teatr, to idę do zawodowego 
teatru, a jak robię teatr amatorski, młodzieżowy, to interesuje mnie, co mają do powie-
dzenia ci ludzie, jacy są i co ich porusza, bo to jest wartością teatru amatorskiego. Gdy 
oglądam spektakle tego ruchu, ważne jest to, czy coś mnie poruszy i zaskoczy. Oczywiście 
ważna jest też estetyka, nie chciałbym z niej rezygnować. Istotne, by zachować proporcje 
między estetyką a procesem. 
 Chciałbym, żeby ludzie zaczęli świadomie na siebie patrzeć, żeby więcej widzieli, chcieli,  
doświadczali, szukali nowych rzeczy, żeby im się chciało chcieć i nie byli takimi pacynkami, 
którym się nic nie chce, które pójdą w taką stronę, w jaką się ich popchnie. Żyjemy w ta-
kich czasach, w których ci, którzy dają się tak popychać, będą wykorzystywani przez tych, 
którzy wiedzą lepiej.

chciałbym, żeby ludZie ZacZęli świadomie na siebie 
PatrZeć, żeby więcej widZieli, chcieli, doświadcZali, 

sZukali nowych rZecZy, żeby im się chciało chcieć i nie 
byli takimi Pacynkami, którym się nic nie chce...

fot. K. Król
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dotąd na hierarchii relacja między reżyserem a aktorami ulega zachwianiu. Reżyserzy 
szukają innej drogi komunikacji z aktorami. Wydaje mi się, że pedagog teatru działa po-
dobnie, tylko jego postawa nie wyrasta z poczucia kryzysu roli reżysera. To wynik prze-
konań, upatrywania wartości w samej sytuacji spotkania z ludźmi, czy to amatorami, czy 
profesjonalnymi aktorami, którzy niosą ze sobą konkretną historię, opowieść, tożsamość, 
światopogląd czy ciało. 
 Wszystko, co przynoszą ze sobą uczestnicy, jest punktem wyjścia do twórczego pro-
cesu, ale też przekłada się na konstrukcję sensów w samym spektaklu. Ta postawa, którą 
określam jako pedagogiczno-teatralną, wpływa na to, w jaki sposób myślę o swoich dzia-
łaniach reżyserskich. Składa się na nie organizowanie sytuacji wspólnego poszukiwania, 
zabieranie innych osób w twórczą podróż do spektaklu. Stawiam przed uczestnikami 
zadania na konkretny temat, który ich interesuje. Są one na tyle otwarte, że każdy może 
potraktować je bardzo osobiście, filtrować je przez własną wrażliwość, emocje, doświad-
czenia. Z połączenia zadania, które daję jako reżyser, i tego, co przynoszą ze sobą uczest-
nicy procesu, jakie wątki w nich rezonują, powstają improwizowane sytuacje, na których 
możemy budować spektakl. 

Mówisz o takiej strategii w pracy reżyserskiej, która uwzględnia potencjał uczestników procesu 
teatralnego – czy będą to aktorzy, czy amatorzy. Jakie są wówczas relacje między reżyserem 
a aktorami? Czy twoim zdaniem można ten proces twórczy całkowicie zdemokratyzować? 
 

dorota ogrodzka: Hierarchia pojawia się na etapie rozstrzygnięć w kwestiach arty-
stycznych. Nie wyobrażam sobie sytuacji zupełnie kolektywnego podejmowania decyzji 
o ostatecznym kształcie przedstawienia. Czasami zatrzymuję sytuacje, które się poja-
wiają w procesie improwizacji: mamy zatrzymanych na przykład pięć sytuacji i wspólnie 
rozmawiamy o tym, co z nich wynika i co nas w nich ciekawi. Negocjacje są tu przecież 
możliwe. Może to właśnie moment kolektywnego tworzenia? Sama się wciąż zastana-
wiam, jak to robić, żeby było jak najmniej decyzji podejmowanych przez jedną osobę, 
a jak najwięcej oddawanych grupie. I przede wszystkim: jak to robić przy jednoczesnym 
zachowaniu spójności formalnej i komunikatywności spektaklu?

Doroto, Ty pracujesz głównie z grupami amatorów, reżyserowałaś przedstawienie „Stan 
wyjątkowy”1 z grupą licealistów, który był prezentowany w Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN. Ty, Sebastianie, masz za sobą również doświadczenia pracy z profesjonalnymi aktorami, 
jak przy realizacji „W kole” Krystyny Miłobędzkiej w Teatrze Baj w Warszawie. Realizujecie 
spektakle jako pedagodzy teatru, ale jednocześnie podpisujecie się jako reżyserzy, dramaturdzy. 
Jak w jednej osobie pomieścić te role? Jak one wpływają na siebie? 

dorota ogrodzka: Wszystkie te role są niezbędne w pracy nad spektaklem. Jako 
dramaturg występuję w momentach, kiedy koncentruję się na czuwaniu nad konstrukcją 
sensów i spójnością spektaklu, zbieram i porządkuję materiał. Reżyserię określiłabym jako 
szereg czynności, które muszę wykonać, żeby powstał spektakl. Natomiast pedagogikę 
teatru nazwałabym postawą, która pomaga mi wybrać strategie dla mojego reżyserowania. 
W poszczególnych projektach te role mogą różnie ze sobą współgrać, a praca – przebiegać 
w inny sposób.

Jaka to postawa? I jakie strategie reżyserowania wybierasz? 

dorota ogrodzka: Myślę o strategiach, które są według mnie podobne do zja-
wisk obserwowanych od jakiegoś czasu we współczesnym teatrze. Te zjawiska wynikają 
z kryzysu roli reżysera rozumianego jako ktoś, kto przystępuje do pracy nad spektaklem 
z gotową wizją efektu i egzekwuje od aktorów realizowanie swoich pomysłów. Oparta 

 1 Stan wyjątkowy, reż. Dorota Ogrodzka, Muzeum Historii Żydów POLIN, Teatr Powszechny im. Z. Hübnera w Warszawie, premiera: 17.09.2015.

z doroTą ogrodzką  
i sebasTianeM ŚwiądreM ze 
sTowarzyszenia pedagogów 
TeaTru rozMawiaJą Joanna 
krukowska i Magdalena szpak



84 85

Autor pedagog TeaTru jako reŻyser?

Rozumiem, że ta praca polega na podawaniu tematu i przyglądaniu się, jak on rezonuje wśród 
ludzi, z którymi pracujesz? W jaki sposób korzystasz ze swoich obserwacji? 

dorota ogrodzka: Opowiem o tym na przykładzie Stanu wyjątkowego. Zajmowali-
śmy się tematem biedy. Z dramaturżką Justyną Lipko-Konieczną proponowałyśmy grupie 
teksty i materiały wizualne, które przychodziły nam do głosy, gdy słyszałyśmy odpowie-
dzi uczestników na pytanie: „Czym jest dla was bieda?”. Ale projektowałyśmy też takie 
sytuacje, w których te tropy mogły pochodzić od nich i prosiłyśmy, aby na kolejne warsz-
taty przynieśli wszystko, co im przychodzi do głowy w związku z naszym tematem – ar-
tefakty, przedmioty, zdjęcia, teksty, artykuły. Rozkładaliśmy je na podłodze, oglądaliśmy. 
Szukali czegoś, co ich szczególnie zainteresuje i wybierali jedną rzecz. Zastanawialiśmy 
się, co można z tym zrobić. Jako reżyser proponowałam różne zadania improwizacyjne, 
projektowanie przestrzeni, intuicyjne działania w niej. Dbałam o to, by improwizatorzy 
stawali się od czasu do czasu widzami, by dawali kolegom informacje zwrotne. Gdy pyta-
my obserwatorów, co czytają z danej sceny, w pewnym sensie stają się współreżyserami. 
Moją rolą jako pedagoga teatru jest dowartościowywanie i nazywanie sytuacji znanych 
z codzienności jak rozmowa, trening, które w swojej istocie są performatywne, dlatego 
znakomicie da się je wykorzystać w teatrze. Te zachowania są dostępne i aktorom, i ama-
torom, bo wynikają z doświadczenia i kompetencji życiowych. Potem poddajemy refleksji 
narzędzia, więc wytwarzamy wspólnie wiedzę o formach i estetyce, ale też konfrontuje-
my się ze sobą. 

A co jeżeli uczestnicy proponują zupełnie inną estetykę? 

dorota ogrodzka: W pracy z amatorami rolą reżysera czy pedagoga teatru jest do-
starczanie środków, które są wynikiem obserwacji zachowań uczestników. Mowa tu o tym, 
co Richard Schechner nazywa „zachowanymi zachowaniami”2, czyli szukaniu perfomatyw-
nych elementów w codzienności, które mogą stać się narzędziami, natomiast nie są uświa-
domione przez uczestników jako narzędzia. Nie chcę upraszczać, ale z mojej dotychczaso-
wej pracy wynika, że ludzie wnoszą do pracy podczas naszych spotkań raczej tematy niż 
estetykę. 

 2 Richard Schechner, Performatyka, przeł. Tomasz Kubikowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006.
Stan wyjątkowy, reż. Dorota Ogrodzka, Teatr Powszechny  
im. Zygmunta Hübnera i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN  
fot. Alicja Szulc
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sebastIan śwIąder: Chyba, że to są aktorzy. Wtedy to oni wnoszą swoje przyzwyczaje-
nia i estetykę, a Ty dajesz temat.

Sebastian, a czym dla ciebie różni się praca pedagogiczno-teatralna nad spektaklami z amatorami 
od podejmowanej z aktorami?

 
sebastIan śwIąder: W pracy z amatorami moim głównym założeniem jest to, że nie 
używam narzędzi aktorskich. Zawsze do tego wracam, bo wydaje mi się to szczególnie waż-
ne – tym właśnie pedagog teatru różni się od instruktora teatralnego, który daje narzędzia 
aktorskie amatorom. Instruktor tworzy z amatorami teatr, który przypomina teatr profesjo-
nalny, ale robiony przez amatorów, więc ma inną jakość. Natomiast pedagog teatru, pracując 
z grupą amatorów, zostawia narzędzia aktorskie na boku, a wykorzystuje takie działania, 
które sprawiają, że uczestnicy zaczynają tworzyć sztukę na bazie osobistych doświadczeń 
i kompetencji. Dlatego z amatorami w teatrze używam struktur, które nie wymagają gry. 
 Wyzwanie zaczyna się wtedy, kiedy do podobnego procesu zapraszam aktorów, którzy 
całe swoje życie zawodowe oparli na bardzo konkretnym narzędziu. Zabranie im tego na-
rzędzia, może się kończyć ostrym niezrozumieniem, konfliktem, dlatego że odbiera się im 
to, co jest dla nich najcenniejsze. Dlatego moim zdaniem w pracy pedagogiczno-teatralnej 
z aktorami kluczem jest projektowanie takich sytuacji, w których mogą wykorzystywać swoje 
kompetencje w innym obszarze niż do tej pory albo przejmować odpowiedzialność za projek-
towanie sytuacji scenicznych. Dla nich odkryciem może być wtedy fakt, że mogą użyć swoich 
narzędzi w taki sposób, jak sami chcą, a nie tak, jak ktoś im powie. Staram się też uruchomić 

Laboratorium Teatralno-Społeczne,  
fot. Alicja Szulc

sebastian świąder: wyZwanie ZacZyna się wtedy, 
kiedy do Podobnego Procesu ZaPrasZam aktorów, 
którZy całe swoje życie Zawodowe oParli na bardZo 
konkretnym narZędZiu.
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dorota ogrodzka: Ja mam problem z nazwami. Środowisko pedagogów teatru jest 
rozproszone, myślę, że w naszych osobistych podejściach jest sporo różnic. Mam poczucie, 
że mi bliżej w pracy do osób z teatru alternatywnego czy partycypacyjnego, które praktykują 
oddają proces kreacji zespołowi. Pytanie, z jakiego powodu oni się nie nazywają pedagogami 
teatru? Pewnie niektórzy zetknęli się z tą ideą, a inni nie czują potrzeby używania tej nazwy. 
Wolą powiedzieć, że są reżyserami, którzy pracują partycypacyjnie.

sebastIan śwIąder: Dla mnie jest to dosyć proste pytanie. Pedagog teatru przecież wca-
le nie musi reżyserować, robić spektakli. Określeniem pedagodzy teatru zakreślamy trochę 
szerszy krąg: podstawą w naszej pracy są działania warsztatowe, w których zawsze dajemy 
ludziom twórczy głos.

dorota ogrodzka: W teatrze współczesnym spektakl jest raczej punktem odniesienia. 
Jako pedagog teatru chcę pokazać, że teatr to nie tylko spektakl. I nie chodzi o to, że ważne 
są próby czy proces twórczy. Warsztaty to poszerzanie pola teatru, przekierowanie, odwró-
cenie uwagi od spektaklu. Hasło, które głoszę brzmi: „Pedagogika teatru jest sztuką”. Dla 
mnie teatrem jest już sama sytuacja warsztatowa. To bardzo znaczące przesunięcie. Wiem, 
że to bardzo śmiałe porównanie, ale przychodzi mi na myśl ten etap pracy Jerzego Grotow-
skiego, kiedy robił staże. On sam mówił, że zajmuje się parateatrem, teatrem jako wehikułem 
– natomiast krytycy czy teoretycy mówili wtedy, że w jego pracy skończył się teatr. Myślę, 
że czasami w sytuacjach warsztatowych nie jesteśmy odlegli od tego, co działo się na tych 
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refleksję nad tym, w jaki sposób używają swoich narzędzi i po co ich używają. To samo robię 
jako reżyser. Chociaż ja mam pewien opór, żeby nazywać się „reżyserem”, bo jednak to hasło 
rezonuje w teatrze i wiąże się z pewnymi określonymi oczekiwaniami – reżyser przychodzi 
i ma wizję. Hasło „jestem reżyserem” nie pomaga mi więc w kolektywnym tworzeniu tej wizji. 

dorota ogrodzka: Taka formuła pracy, o której mówisz, kojarzy mi się z tradycją Ber-
tolta Brechta i z jego estetyką opartą na efekcie obcości, w której nie mamy do czynienia z kla-
sycznymi postaciami. Reżyserzy rzadko zapraszają aktorów, żeby używać tych właśnie narzędzi 
do kontaktu z samym sobą, ze swoją historią, ze swoim głosem. Zwykle budując jakąś postać, 
aktorzy mogą odwoływać się do doświadczeń osobistych, jeśli to wzmocni kreację. A reżyse-
rujący pedagodzy teatru zapraszają aktorów do tego, żeby nie myśleli o postaci, którą mają 
w głowie, ale żeby myśleli o sobie jako o interesującym podmiocie dla sytuacji teatralnej. 

sebastIan śwIąder: Taka formuła pracy związana z pracą na samym sobie jest również 
bardzo silnie obecna w teatrze alternatywnym. Wielu aktorów w teatrach instytucjonalnych 
otarło się o teatr alternatywny i znają laboratoryjne, eksperymentalne procesy, w których na 
początku nie ma nic – tekstu ani gotowego scenariusza – i wszystko się buduje od podstaw. 
Akurat to nie jest wyjątkowość pedagogiki teatru. Wydaje mi się, że taki rodzaj pracy można 
nazywać teatrem stosowanym, aplikowanym (applied theatre).

dorota ogrodzka: Ktoś znajomy po spektaklu Olivera Frljića Przeklęty niech będzie zdraj-
ca swej ojczyzny3 podszedł do mnie i powiedział, że dla niego ten spektakl miał coś wspólnego 
z pedagogiką teatru. I rzeczywiście, widać, że reżyser przeprowadził aktorów przez proces 
osobistej dyskusji o ich prywatnych tożsamościach narodowych; Słoweńcy, Chorwaci, Ser-
bowie rozmawiają o swojej sytuacji aktorów konkretnych narodowości działających w te-
atrze. Frljić nie jest pedagogiem teatru, ale taki rodzaj pracy z aktorami jest bliski procesowi 
pedagogiczno-teatralnemu.

Rozmawiamy o podobieństwach między waszą pracą a pracą innych artystów teatru, którzy nie 
nazywają się pedagogami teatru, ale pracują w podobny sposób, używają podobnych narzędzi. 
A gdybyście spróbowali wskazać, co takiego sprawia, że nazywacie siebie właśnie pedagogami 
teatru? 

 3  Oliver Frljić i zespół, Przeklęty niech będzie zdrajca swej ojczyzny, reż. Oliver Frljić, Teatr Slovensko mladinsko gledališče, Lublana, premiera: 3 marca 2010.

dorota ogrodZka: moją rolą jako Pedagoga teatru 
jest dowartościowywanie i naZywanie sytuacji 
Znanych Z codZienności, jak roZmowa, trening, 

które w swojej istocie są Performatywne, dlatego 
Znakomicie da się je wykorZystać w teatrZe.
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stażach parateatralnych, szczególnie jeśli chodzi o mechanizmy pracy w grupie. Być może 
pedagogika teatru sprawi, że już nie będziemy mówić, że to jest parateatr, tylko że to jest po 
prostu teatr – ten warsztat, ta sytuacja relacyjna, te odkrycia, te refleksje, to jest też element 
sztuki. W sztukach wizualnych to się już dawno wydarzyło – tam działanie ludzi może być 
jedynym artefaktem. I wystarczy, nie musi być żadnego finału. 

Zastanawiam nad obszarami odpowiedzialności reżysera i pedagoga teatru. Reżyser jest 
odpowiedzialny za efekt artystyczny. Jak to jest w procesie pedagogiczno-teatralnym w pracy 
amatorami albo w pracy z aktorami zawodowymi? Za co wtedy, Waszym zdaniem, jest 
odpowiedzialny pedagog teatru? 

sebastIan śwIąder: Dla mnie najważniejsze jest to, że w tym procesie kładziemy nacisk 
na pracę zespołową, która jest związana z oddawaniem odpowiedzialności aktorom. Aktorzy 
współreżyserują, reżyserują siebie. Zastanawiam się, jak teatr publiczny, zawodowy, korzysta 
na tym, że przychodzi pedagog teatru i zaczyna robić spektakl. Jestem daleki od uzurpacji 
i twierdzenia, że to najlepszy model pracy w teatrze. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim 
teatr zyskuje na jakości pracy w zespole. Bo w takim pedagogiczno-teatralnie prowadzonym 
działaniu robi się wspólnie różne rzeczy, które czasami nie są bezpośrednio związane z po-
wstawaniem spektaklu, ale z procesem grupowym, a ten bardzo mocno wpływa na proces 
artystyczny. I na efekt w postaci spektaklu. 

Krystyna Miłobędzka W kole,  
reż. Sebastian Świąder, Teatr Baj w Warszawie,  

fot. Agnieszka Pajączkowska

sebastian świąder: Zastanawiam się, jak teatr 
PublicZny, Zawodowy, korZysta na tym, że PrZychodZi 
Pedagog teatru i ZacZyna robić sPektakl. jestem 
daleki od uZurPacji i twierdZenia, że to najlePsZy 
model Pracy w teatrZe. ale wydaje mi się, że PrZede 
wsZystkim teatr Zyskuje na jakości Pracy w ZesPole. 
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Pracowałaś jako pedagog teatru przy spektaklu „Alicja. Pod żadnym pozorem nie idź” tam 
w reżyserii Justyny Łagowskiej w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Spektakl był częścią 
większego projektu artystyczno-edukacyjnego. Możesz opowiedzieć, co się na niego jeszcze 
składało?

Jako pracownik teatru napisałam wniosek na projekt, którego najważniejszą częścią był 
spektakl – debiut reżyserski wspaniałej scenografki Justyny Łagowskiej, poświęcony tema-
towi podróży, jaką jest dojrzewanie.
 W ramach projektu grupa nastolatków brała udział w cyklu złożonym z kilku warsztatów 
zakończonych pokazem. Prowadzili je: Justyna Łagowska, Michał Kmiecik – dramaturg oraz 
Robert Piernikowski – kompozytor. Chcieliśmy, żeby młodzież doświadczyła specyfiki pracy 
w teatrze: uczestnicy pisali teksty inspirowane jedną sceną z książki Alicja w krainie czarów, pro-
jektowali autorskie kostiumy, pracowali z muzyką. Robert przywiózł bardzo dużo sprzętu, na 
którym uczestnicy wytwarzali bardzo synkopowe, hiphopowe dźwięki. To co przygotowali mło-
dzi podczas warsztatów, zostało wplecione w finałowy pokaz. Aleksandra Antoniuk, również 
pedagożka teatru w Gnieźnie, przygotowała miejski performans polegający na tym, że w róż-
nych punktach miasta rozstawiono framugi drzwi. Kiedy jakiś człowiek przez nie przeszedł, 
młodzież z naszych warsztatów sprawiała, że wydarzało się coś nietypowego, dziwnego. Nasi 
młodzi uczestnicy nie tylko przeprowadzili tę akcję, ale i obserwowali reakcje i pytania ludzi, 
którzy przechodzili w pobliżu. 
 Specyfika projektu pozwoliła nam także na konfrontowanie z publicznością naszych 
wyobrażeń o przedstawieniu jeszcze przed premierą: na próby generalne zaprosiliśmy 

myśleć  
o widZu

Materiały Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie,  
fot. Dawid Stube

z agnieszką szyMańską 
rozMawia Joanna  
krukowska
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 Pytałyśmy siebie, na ile ten rodzaj abstrakcyjnego myślenia o Alicji… będzie zrozumiany 
i przyjęty przez widzów. Długo rozważałyśmy różne zabiegi sceniczne. Na przykład decy-
zję o tym, żeby w naszym spektaklu nie ogrywać postaci kostiumami. Łatwo byłoby w ten 
sposób pokazać, kto jest kotem, a kto gąsienicą. A nam zależało na tym, żeby to wynikało 
z zachowania scenicznego aktorów, a nie z kostiumu czy z nazwania. 
 Po pierwszej próbie z widownią, gdy zapytałam o wrażenia ze spektaklu, dowiedziałam 
się, że najciekawsza dla młodzieży była zabawa w rozszyfrowanie, kto był kim. To stanowiło 
dla nich zagadkę, bo nie wszystko było jasne i czytelne. Nastolatkowie podczas pokazów 
siedzieli wmurowani i bardzo ich dotykała zaproponowana przez nas rzeczywistość sce-
niczna.. Dla twórców Alicji... ważne było to, by być blisko młodych ludzi. Także na poziomie 
języka – Michałowi Kmiecikowi udało się uchwycić w tekście właściwe im słowotwórstwo 
i skojarzenia. Tymczasem z rozmów z dorosłymi wiem, że odbierali ten spektakl inaczej – 
sporo osób określiło go jako „psychodeliczny”. 

A jak byś określiła swoją rolę jako pedagoga teatru w tej pracy? Co jest z twojej perspektywy 
najważniejsze?

Wydaje mi się, że najważniejsze jest myślenie o widzu, dla którego jest ten spektakl. Ale to 
wcale nie było takie łatwe. Interesuje mnie praca kompleksowa, to znaczy z jednej strony 
chcę jako pedagog teatru pracować z reżyserem, a z drugiej strony przygotowywać dzia-

widzów, dla których przeprowadzałam warsztaty – zależało nam na zbieraniu informacji 
o tym, co w przedstawieniu było dla nich ważne, co jest im bliskie, a co zupełnie dalekie.

A jak zaczęła się współpraca z Justyną?

Justyna zaprosiła mnie do merytorycznej rozmowy – o treściach i sensach spektaklu, ale 
też o specyfice publiczności gimnazjalnej i licealnej, dla której był on przeznaczony. 

Miałaś wpływ na to, co widzimy na scenie?

Czuję, że tak. Próby trwały dwa miesiące. Zaczęłyśmy pracę z zespołem od mojego warsz-
tatu o snach: o tym, jak sny wpływają na naszą rzeczywistość, w jaki sposób te światy 
się przenikają. Potem były improwizacje w przestrzeni miejskiej. Na tym etapie pracy nie 
mieliśmy jeszcze tekstu. Omawiałyśmy z reżyserką każdą próbę, niektóre z nich również 
prowadziłam. Na początku przyjeżdżałam na dwa dni w tygodniu, czyli na cztery próby, 
ale w telefonicznym kontakcie z Justyną byłam prawie codziennie. Ostatnie dwa tygodnie 
spędziłam już w Gnieźnie z zespołem. 

Brak tekstu, warsztaty na pierwszym spotkaniu z zespołem, działania w przestrzeni – brzmi jak 
niecodzienne wyzwanie dla aktorów.

Tak. Aktorzy długo nie wiedzieli też, kogo będą grać. Kiedy pracowaliśmy na dwóch, 
trzech scenach, to różne osoby próbowały wchodzić w poszczególne fragmenty tekstu. 
A potem, jak wybrałyśmy obsadę i wszyscy wiedzieli, kto będzie grał daną rolę, to te sce-
ny nie były złożone w jedną całość. Pracowałyśmy tak, że oni próbowali te sceny według 
kolejności, która rodziła się w naszych głowach: pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą. 
A potem po przerwie: czwartą, trzecią, drugą, pierwszą i tak dalej, co dla aktorów było 
absolutnym szokiem, bo jak oni sobie coś zapamiętali, zafiksowali, albo im się wydawało, 
że będzie właśnie tak, to my przychodziłyśmy i to burzyłyśmy. Moim zdaniem taki tryb 
pracy bardzo nam potem pomógł w zbudowaniu całości, bo aktorzy byli na siebie bardzo 
uważni, mocno ich to otworzyło na nieszablonowe rozwiązania. Kiedy wracałyśmy do 
jakiegoś układu scen, to ten układ wyglądał już inaczej niż wcześniej. Dla mnie to był 
bardzo ciekawy proces. 

interesuje mnie Praca komPleksowa, to ZnacZy 
Z jednej strony chcę jako Pedagog teatru Pracować 

Z reżyserem, a Z drugiej strony PrZygotowywać 
dZiałania dla widZów, cZy to warsZtaty, cZy 

instalacje, coś, co wProwadZa ich w świat 
PrZedstawienia, albo co PoZwala w tym świecie 

Zostać na dłużej. 
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łania dla widzów, czy to warsztaty, czy instalacje, coś, co wprowadza ich w świat przedsta-
wienia, albo co pozwala w tym świecie zostać na dłużej. W przypadku Alicji… zadziały się 
obie te rzeczy – choć nie do końca było to zgodne z moim początkowym wyobrażeniem. 
W pracy z reżyserką spodziewałam się innego podziału naszych zadań: liczyłam na to, że 
Justyna pozwoli mi na przygotowanie interakcji z widownią podczas spektaklu – miałam na 
nie mnóstwo pomysłów. A ona już po pierwszych dniach pracy powiedziała, że woli, żeby 
aktorzy byli w tym świecie scenicznym jednak odizolowani. Musiałam więc zostawić moją 
wizję przedstawienia pozostawiającego miejsce dla widzów, dającego przestrzeń również 
do ich wypowiedzi, a skupić się bardziej na myśleniu o odbiorze przez publiczność stwo-
rzonej przez artystów rzeczywistości. Od początku też wiedziałyśmy, że pracujemy dla 
widowni gimnazjalnej i licealnej. Zastanawiałam się, w którą stronę prowadzić pracę z ak-
torami, co może zadziałać dobrze w odbiorze, co się raczej nie sprawdzi.
 Bardzo cieszy mnie, że widzowie nie są po Alicji… pozostawieni sami sobie. Ola przygo-
towała do niego warsztaty – takie, które są w repertuarze i można się na nie zapisać w te-
atrze. Na koniec opracowałam broszurę, która była efektem działań edukacyjnych przy tym 
spektaklu. Tak widzę kompleksowe działanie pedagoga teatru – praca z ekipą artystyczną 
oraz projektowanie rozbudowanych działań dla widzów.
 Inna rola, którą pełniłam w takiej pracy – ale to nie jest jednostkowy przypadek, ona 
często występuje w mojej pracy – to rola bufora między artystami a instytucją. Chodzi wła-
ściwie o rolę tłumacza intencji artystycznych dla instytucji – dyrekcji, pracowników, którzy 
nie zawsze rozumieją, jaki artysta-reżyser ma pomysł i co się z tym wiąże. 

Jakie, twoim zdaniem, kompetencje mogą się przydać w pracy pedagoga teatru? 

Myślę, że jeśli chodzi o współpracę z artystami, to trzeba znać język współczesnego teatru, 
a także poetykę twórcy, z którym się współpracuje. Czytać ten język, rozumieć to, co się 
widzi na scenie. Trzeba znać teksty kultury, żeby swobodnie dyskutować o kontekstach: 
konkretnej książce, jakimś obrazie, utworze muzycznym. A jeśli chodzi o kontakt z widza-
mi, to myślę, że najbardziej potrzeba wysoko rozwiniętych kompetencji komunikacyjnych 
i spostrzegawczości, żeby zauważyć różne procesy i na nie umiejętnie zareagować. Ale 
chyba najbardziej istotne jest po prostu to, żeby znać cel swojej pracy. Po co robić rozmo-
wę z publicznością? Po co taki warsztat do spektaklu? Do czego zapraszamy widza?

Materiały Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie,  
fot. Dawid Stube
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towarZysZyć 
w biegu

z doroTą kowalkowską, 
pedagogieM TeaTru w TeaTrze 
draMaTyCznyM iM. Jerzego 
szaniawskiego w wałbrzyChu, 
rozMawia Joanna krukowska.

Towarzyszyć w biegu

W 2015 roku przestałaś być kierownikiem literackim i zostałaś pedagogiem teatru. Co się 
wydarzyło w Wałbrzychu, że pojawiła się szansa na utworzenie stanowiska pedagoga teatru?

Stało się to przy okazji ostatniej zmiany dyrektora. Maciej Podstawny przyszedł do teatru 
z silnym przeświadczeniem, że edukacja teatralna jest bardzo ważna, że wręcz stanowi 
drugą nogę teatru, obok spektakli. Rozumiemy ją jako podstawę do budowania widowni.
 Trzeba przypomnieć, że teatr wałbrzyski przeszedł kilkunastoletnią drogę eksperymen-
tów często przyjmowanych z ogromnym entuzjazmem przez krytyków na festiwalach, ale 
z dużo słabszym zainteresowaniem widzów lokalnych, którzy uważali, że ten teatr jest za 
trudny, język – zbyt awangardowy, całość – zbyt nowoczesna. Z tego czasu, czyli z dyrekcji 
Sebastiana Majewskiego i Danuty Marosz, pochodzi zmiana nazwy Biura Obsługi Widza na 
Biuro Współpracy z Publicznością. W tym geście widać znamienne przesunięcie w myśle-
niu o widzu. Piotr Ratajczak, który był później dyrektorem i z którym współpracowałam jako 
kierownik literacki, próbował przeprowadzić zmianę repertuarową i pójść w stronę bardziej 
komunikatywnych spektakli, na przykład wykorzystujących wątki miejskie i podejmujących 
temat tożsamości lokalnej. Wówczas zajmowałam się edukacją, poświęcałam czas również 
na wymyślanie nowych form kontaktu z publicznością, pisałam wnioski na dofinansowanie 
rożnych projektów, także z udziałem mieszkańców. Chyba właśnie wtedy zaczęło się wy-
łaniać moje holistyczne myślenie o edukacji, które realizuje się teraz we współpracy z pa-
nią dyrektor Danutą Marosz, dyrektorem Maciejem Podstawnym i kierownikiem literackim 
Łukaszem Zaleskim. Dla mnie pedagogika teatru to zatrzymywanie i świadoma obecność 
widza w teatrze. Teraz wspólnie zastanawiamy się, jak tę świadomą obecność budować

Projekt edukacji tanecznej dla młodzieży 
Poruszyciele#Wałbrzych oraz edukacji 
międzypokoleniowej: Poruszyciele2Wałbrzych,  
kuratorzy: Dorota Kowalkowska i Paweł Sakowicz,  
fot. Tomasz Bajnarowicz
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To znaczy, że projektujecie działania wspólnie?

Raczej wspólnie zastanawiamy się, które spektakle najbardziej potrzebują wsparcia edu-
kacyjnego, pogłębionej rozmowy. Wspólnie szukamy przestrzeni na współdziałanie z wi-
dzem. Maciej Podstawny bardzo pilnuje, żeby dbać o kontakt i komunikację z widzem, 
ułatwić mu rozumienie, ale bez kompromisów artystycznych. Wszyscy tego pilnujemy. 
Mam pole do wymyślania konkretnych działań, proponowania i decydujemy wspólnie. 
Dzięki temu, że jestem pedagogiem teatru w instytucji, mam rozeznanie w jej codzienno-
ści, a to daje mi możliwość realistycznego planowania, uwzględniania wielu kontekstów. 
Ale pomysły, które pojawiają mi się w głowie, zawsze mogę z dyrekcją przegadywać. 
Cieszę się, że to nie jest oddzielna, samoobsługowa funkcja, ale wszystko odbywa się 
w duchu kolektywnego myślenia o teatrze. Pedagogika teatru pomaga nam sprzedawać 
spektakle, ale przede wszystkim stanowi filozofię naszego teatru. W tym duchu myślimy 
o repertuarze, o wyborze tekstów. Jest przestrzeń na rozmowę i wspólne poszukiwanie. 
Wszyscy pilnujemy, żeby działania edukacyjne stały na wysokim poziomie i żeby nie 
odbiegały od komunikatów artystycznych i merytorycznych. Wszystko powinno być zin-
tegrowane.

Czyli na bieżąco reagujecie na to, co się dzieje w repertuarze? Nie macie jednego schematu 
działania?

Nie. Prawdę mówiąc, teraz wachlarz działań pozaspektaklowych jest naprawdę bardzo sze-
roki. Z jednej strony od ośmiu lat organizujemy projekt dla szkół „Teatralna [de]KONSTRUK-
CJA”, który trwa cały rok szkolny. Projekt zainaugurowany przez poprzednią kierowniczkę 
literacką Katarzynę Migdałowską, a dzisiaj – w zmodyfikowanej formule – funkcjonuje 
pod nazwą TLeN – Teatralne Lekcje (Nie)obowiązkowe. Uczniowie zaczynają od oglądania 
spektakli, następnie uczestniczą w różnych warsztatach, a na koniec tworzą swój spektakl 
pod opieką reżysera. Prowadzimy dużo jednorazowych warsztatów do spektakli, mamy 
też grupy młodzieżowe, które wracają na warsztaty do kolejnego tytułu, mamy osobne 
warsztaty dla nauczycieli. W ostatnim sezonie robiliśmy czytania najnowszej literatury re-
portażowej czy tekstów dla dzieci. Organizujemy spotkania z twórcami przy okazji premier: 
na przykład przy Schubercie z Wojtkiem Blacharzem, który opowiadał o swojej pracy przy 
tym spektaklu. Paweł Sakowicz zrobił międzypokoleniowe warsztaty choreograficzne. To są 

Finał międzypokoleniowego programu edukacji 
teatralnej Wczuj się - Pracownia empatii. 

Kuratorzy: Dorota Kowalkowska, Dorota Ogrodzka, 
Sebastian Świąder, fot. Dariusz Gdesz
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Na początku powiedziałaś, że edukacja jest pojęciem szerszym niż pedagogika teatru. Jakie 
pedagogiczno-teatralne doświadczenie było dla Ciebie najważniejsze?

Pierwszy wyjazd w ramach programu Teatr Polska ze spektaklem Utopia 2.039, mówiącym 
o przedwojennej i powojennej historii Wałbrzycha. Prowadziłam wtedy warsztaty z senio-
rami i z młodzieżą – z bardzo różnymi grupami wokół jednego spektaklu. To było otwarcie 
nieeksplorowanej jeszcze przeze mnie szuflady. Miałam okazję sprawdzać, jak, wychodząc 
od działania, można rozmawiać z widzami, którzy nie są wałbrzyszanami, czyli znaną nam 
widownią. Spektakl pokazywaliśmy między innymi na Dolnym Śląsku: w Brzegu, Lubinie, 
Jaworze. Warsztat był poświęcony tożsamości lokalnej, więc wykorzystywaliśmy kontekst 
miasta, w którym gościliśmy. Jeżeli przychodzili seniorzy, starałam się docierać do historii 
dawnej miasta i na przykład pracować ze wspomnieniami, przedmiotami, pamiątkami. Na-
tomiast kiedy prowadziłam warsztat dla młodzieży, zaczynałam od tego, żeby rozpoznać 
ich stosunek do tego miejsca, dowiedzieć się, czy je lubią czy nie, czy chcą stąd wyjechać, 
czy znają historię swojego miasta. W spotkaniu zawsze ważne było zapisywanie wspo-
mnień, ponieważ sam spektakl powstał na podstawie pamiętników wałbrzyszan – w ten 
sposób nawiązywaliśmy do jego formy. Wspólnie z uczestnikami zastanawialiśmy się też, 
czym jest utopia, budowaliśmy utopie. W ogóle bardzo lubię działania, które wiążą się 
z pisaniem tekstu i przetwarzaniem go, z wytwarzaniem materiału na bieżąco. Wszystkie 
działania, które pokazują, że teatr może się zdarzyć w każdym momencie i że nie muszę być 
wybitnym dramatopisarzem, żeby stworzyć tekst teatralny, że to, co napiszę, może działać 
w jakimś konkretnym kontekście na odbiorcę. 

działania, które skupiają się w większości wokół spektaklu, wprowadzają w temat, ale mam 
poczucie, że jednocześnie służą zintegrowaniu mieszkańców, daniu im chwili wytchnienia 
i zabawy. Myślę, że to powoduje, że widzowie czują się swobodniej, otwierają się na dialog, 
bo wiedzą, że teatr to ich przestrzeń. Ludzie nie boją się przychodzić i myślę, że wyzwalają 
się ze strachu przed instytucją, który czasem mrozi i dystansuje. Ze strachu przed teatrem, 
który jest elitarnym miejscem dla wybranych. 
 Chciałabym jeszcze mocniej włączać mieszkańców w życie teatru, bo to daje poczucie 
wspólnoty i wpływa korzystnie na wizerunek instytucji – staje się ona otwartym rodzinnym 
miejscem, w którym czujemy się swobodnie. Ale oczywiście myślę też, że trzeba uważać na 
napastliwość, że przebodźcowanie widza nie działa korzystanie, więc cały czas sprawdza-
my, do czego możemy go zapraszać i jakie działania proponować.

Jak pracownicy teatru reagowali na zwiększenie liczby działań edukacyjnych? 

Na początku zdziwieniem, ale i irytacją. Odpaliliśmy jednocześnie bardzo dużo działań, 
nie było okienka wolnego w repertuarze i to wywoływało zniecierpliwienie wśród pra-
cowników teatru. To także dla wielu osób dodatkowe obowiązki i czas w pracy, często 
wpisane w statutowe obowiązki pracowników. Co więcej, nie zmienia się dotacja roczna 
teatru, organizator nas nie rozpieszcza, wręcz z roku na rok dostajemy mniej pieniędzy, 
a realizujemy dodatkowe projekty. Dlatego, co jest pewnie codziennością większości te-
atrów, szukamy dodatkowych źródeł finansowania, aby móc realizować działania w tak 
szerokim zakresie. Sytuacja, w jakiej jesteśmy, wymaga także zrozumienia ograniczeń, 
otwartości na tę, za przeproszeniem, misję. To nie jest łatwe, bo wymaga budowania tej 
świadomej obecności od środka, najpierw wśród siebie. Intensywnie pracujemy, warszta-
ty odbywają się również w weekendy. Ale myślę, że teraz wszyscy przywykli i przekonali 
się, że te działania naprawdę promują teatr. Dostaję od pracowników dużo wsparcia, 
widzę też, że na przykład aktorzy coraz mocniej i chętniej się angażują. Choćby podczas 
rozmów z widzami po spektaklach. One nie dla wszystkich są komfortowe, a w szkołach 
teatralnych taki dialog jest nieobecny. Dlatego często aktor się boi widza, a widz myśli, 
że aktor to jakiś nadczłowiek. I jesteśmy wszyscy w komunikacyjnym potrzasku, jakiejś 
reprodukowanej przez pokolenia ułudzie, także klasowej. Dlatego, tak mi się wydaje, za-
danie polega między innymi na rozbrajaniu lęku. Wszyscy się tego uczymy.

chciałabym jesZcZe mocniej włącZać miesZkańców  
w życie teatru, bo to daje PocZucie wsPólnoty 

i wPływa korZystnie na wiZerunek instytucji – staje 
się ona otwartym rodZinnym miejscem,  

w którym cZujemy się swobodnie.
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W jaki sposób przygotowujesz warsztaty? Korzystasz z jakichś konkretnych narzędzi?

Struktura układa się dynamicznie i wypływa ze specyfiki spektaklu – z jego formy i tre-
ści. Jasne, mam ulubione ćwiczenia, ale przede wszystkim projektuję warsztat w oparciu 
o mój osobisty, uważny odbiór. Zawsze staram się myśleć bardzo precyzyjnie o dramaturgii 
warsztatu, dążę do tego, żeby angażował uczestników i żeby czerpał z ich doświadczenia. 
Kiedy przeprowadzam warsztat po raz kolejny, szukam nowych rozwiązań, żeby też sie-
bie nie zanudzić. Ale kiedy rzeczywiście materiał pochodzi od uczestników, znudzić się 
jest trudno. Ciekawi mnie rozwijanie kompetencji, więc sprawdzam, czy innym ćwiczeniem 
mogę osiągnąć podobny cel, co wydarza się, kiedy skracam lub wydłużam czas na wyko-
nanie zadania, co, gdy pracujemy w mniejszych lub większych grupach, jak działa na grupę 
formułowanie w konkretny sposób polecenia.

A co ci daje najwięcej satysfakcji jako pedagogowi teatru zatrudnionemu w instytucji?

Lubię widzieć, że ludzie mają frajdę z teatru. Po prostu. Cenię rozmowy z widzami. Warsz-
taty czy inne działania edukacyjne dają taki dostęp do publiczności, który zupełnie zmienia 
twoją perspektywę jako pracownika instytucji. Brakowało mi tego, kiedy pracowałam jako 
kierownik literacki. Widzę, że przybywa nauczycieli, którzy są zainteresowani teatrem, że 
powiększa się grono zaprzyjaźnionych z nami młodych. Ostatnio seniorzy, którzy byli na 
warsztatach u Pawła Sakowicza, przyprowadzili znajomych z Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, a oni swoich kolegów…

Czyli to jest najważniejsze dla ciebie w pracy? Że grono osób, które kręci się koło teatru,  
jest coraz liczniejsze?

Nie możemy zapominać, że jestem pedagogiem teatru w instytucji, więc oczywiście 
rozwijanie widowni jest bardzo ważne. Nie myślę o tym jedynie w znaczeniu frekwen-
cyjnym, choć to istotny aspekt dla teatru instytucjonalnego. Najbardziej cieszy mnie 
to, że udaje się zainfekować coraz więcej osób, że nasza rodzina się rozrasta. To może 
brzmi dosyć egzaltowanie, ale tak jest, nasz teatr trochę w takim modelu funkcjonuje. 
Staramy się stworzyć miejsce przyjazne, w którym się dobrze czujesz, ale możesz się 
też wkurzyć, możesz się na coś nie zgodzić, które czasem powie ci coś niewygodnego, 

Finał międzypokoleniowego programu edukacji 
teatralnej Wczuj się - Pracownia empatii. 
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może cię obrazić, ale po to, by sprowokować. Z drugiej strony, niezależnie od mojego 
idealistycznego myślenia, funkcja pedagoga teatru w instytucji jest jednak w pewnym 
sensie służebna.

Na pewno w większym stopniu niż kiedy jesteś niezależnym pedagogiem… 

To jest inny model funkcjonowania. Ale właśnie dlatego to niezależni pedagodzy podejmują 
nowe inicjatywy – na przykład reżyserują.

To znaczy, że jesteś bardziej dla teatru czy dla widzów? 

To jest trudne do oddzielenia. Jeżeli nie będę pełnić funkcji służebnej dla widzów, to nie 
uda się moja służebność dla teatru i odwrotnie. To, że jestem stałym pracownikiem, ozna-
cza, że mogę obserwować proces twórczy, być na każdym etapie powstawania spektaklu. 
To bardzo dużo daje: i mnie, i twórcom, i widzom.

To spróbujmy jeszcze raz podsumować, co robi pedagog teatru w teatrze.

Przyciąga widza, wierzę w to. Nawet jeśli sam spektakl nie zawsze przyciągnie. Otwiera 
dostęp, rozluźnia widza i teatr, wprowadza żywioł zabawy i oddech, dynamikę, pozwala 
patrzeć na teatr ze zdrowego dystansu. Pedagog teatru może być dla instytucji zewnętrz-
nym okiem, dopóki nie zatraci świeżości spojrzenia. W jej zachowaniu pomaga współpra-

ca z innymi pedagogami, trzeba sobie dostarczać bodźców i okazji do rozwoju. Pedagog 
teatru pomaga rozpoznać potrzeby widza, który przecież jest też mieszkańcem danego 
miasta, obywatelem kraju, uczniem danej szkoły i tak dalej. Pedagog teatru pomaga roz-
wijać widownię. To nie są natychmiastowe skoki frekwencyjne, ale długotrwały proces. 
Jeżeli któryś dyrektor myśli, że po zatrudnieniu pedagoga teatru nagle gwałtowanie skoczy 
frekwencja, to jest w poważnym błędzie. Ale po pewnym czasie na pewno będzie można 
zobaczyć poprawę. Pedagog teatru przede wszystkim daje widzowi kompetencje, które są 
potrzebne do tego, żeby podejmował dialog z tym, co widzi na scenie. Żeby to był dialog, 
a nie monolog ludzi teatru.
 No i nie mogę przemilczeć faktu, że w naszej rzeczywistości pedagog jest zmuszony 
wynajdywać źródła finansowania, zdobywać granty, wymyślać projekty, pisać sprawozda-
nia. Bo w teatrach brakuje pieniędzy często nawet na produkcję, a co dopiero na eduka-
cję. My pozyskujemy środki zewnętrzne na większość naszych działań, bo zarezerwowana 
w budżecie pula jest zupełnie niewystarczająca. Projekt dotyczący edukacji tanecznej reali-
zujemy ze środków z programu „Myśl w ruchu” Instytutu Muzyki i Tańca. Z Iwoną Nowac-
ką organizujemy dni dramaturgii dla młodzieży „Z ogniem w głowie” z dotacji pozyskanej 
z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Spektakl Tutaj jest wszystko grany w szkołach 
wraz z warsztatami powstał w ramach Konkursu im. Jana Dormana organizowanego przez 
Instytut Teatralny, który notabene odpowiada przecież także za program Teatr Polska.

Dlaczego wobec tego w Polsce rzadko zatrudnia się pedagogów teatru?

Pewnie dlatego, że trzeba by powołać jeszcze jeden etat i to instytucję kosztuje. Ale to 
pytanie o priorytety, związane nie tylko z funkcją pedagoga teatru: lepiej mieć czwartą 
księgową, czy kogoś od pisania wniosków? Funkcję kierownika literackiego zastąpiła funk-
cja dramaturga. Sądzę, że to możliwy scenariusz, że funkcję dramaturga zastąpi z czasem 
funkcja pedagoga teatru. To tylko kwestia przebicia się do świadomości dyrektorów, którzy 
jeszcze się z pojęciem pedagogiki teatru nie spotkali albo nie wiedzą, co ono tak naprawdę 
znaczy. To wymaga rozpoznania, jak ważna w teatrze jest edukacja, zbliżenie się do widza, 
jak istotne jest, by go nie wyprzedzać ani nie spowalniać, tylko biec razem z nim. Kiedyś 
dyrektor Marosz powiedziała, że zdarzało się teatrowi biec samemu, bo biegł za szybko. 
Myślę, że funkcja pedagoga teatru polega na tym, żeby towarzyszyć w tym biegu. W byciu 
pedagogiem teatru chodzi o uważność.

Pedagog teatru Pomaga roZwijać widownię. to nie są 
natychmiastowe skoki frekwencyjne, ale długotrwały 
Proces. jeżeli któryś dyrektor myśli, że Po Zatrudnieniu 
Pedagoga teatru nagle gwałtowanie skocZy 
frekwencja, to jest w Poważnym błędZie. ale Po Pewnym 
cZasie na Pewno będZie można ZobacZyć PoPrawę. 
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Olu, z wykształcenia jesteś romanistką, a w gimnazjum w Bytomiu prowadzisz klasy  
aktywności twórczej. Co kryje się pod tą nazwą?

Wspólnie z Katarzyną Michalską, polonistką, od jedenastu lat prowadzimy takie klasy. Na 
każdym poziomie nauczania mają one w planie dodatkowe zajęcia: Wychowanie do twór-
czości – teatr oraz Wychowanie do twórczości – media i film. To nie są klasy stricte ar-
tystyczne, ponieważ nie zakładamy, że wykształcimy przyszłych plastyków, aktorów, mu-
zyków. Pracujemy na to, by nasi uczniowie byli ludźmi otwartymi i gotowymi do działania 
i współpracy, podejmowania wyzwań, by traktowali otaczającą rzeczywistość jako przyczy-
nek do robienia ciekawych rzeczy.

I nie jest tak, że jednak większa część waszych uczniów marzy o karierze artysty?

Wręcz przeciwnie. Większość z nich wybiera zupełnie inne ścieżki niż artystyczne. Bardzo 
duża część już w liceum idzie do klas matematyczno-fizycznych lub biologicznych. 

Prowadzisz zajęcia związane z teatrem. Jak wygląda trzyletni plan pracy?

W pierwszej klasie skupiam się na integracji grupy, wykorzystując gry i zabawy teatralne. 
Trudno przygotowywać spektakle bez poczucia, że tworzymy zespół, wspólnotę. Nie wrzu-
cam uczniów w robienie przedstawienia, jeśli nie mam pewności, że oni nie czują się ze 
sobą dobrze i bezpiecznie jako grupa. W pierwszej klasie poznajemy teatr cieniowy, lalkowy, 

z aleksandrą drzazgą 
rozMawia  
Joanna krukowska

dZielić  
się Pasją

Projekt „Teatr otwiera głowy”,  
Stowarzyszenie Kopalnia Aktywności przy Gimnazjum nr 1  
im. ks. J. Szafranka w Bytomiu, fot. Katarzyna Michalska
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rzeczywiste uczestnictwo w kulturze, bo dzieciaki nie traktują takiego wyjścia jako formy 
opuszczania szkoły. Często towarzyszą nam rodzice, dla których wizyta w teatrze staje się 
okazją do rozmowy z dzieckiem o sprawach, jakich z reguły się nie podejmuje między zupą 
a drugim daniem... 

Czyli rodzice uczniów angażują się w wasze działania. A inni nauczyciele?

Kibicują nam. Teatr pomaga kształtować wiele kompetencji zapisanych w podstawie progra-
mowej – w opisanym przypadku trzeba wspomnieć choćby o wpływie na postawy społeczne 
i obywatelskie. Podczas prowadzenia zajęć z teatru cieniowego odwoływałam się do praw 
fizyki, rozchodzenia światła, przechodzenia przez soczewki. Teraz zebrałyśmy grono nauczy-
cieli, którzy będą ze sobą ściśle współpracować, by wprowadzić model edukacji holistycznej. 
Wydaje nam się, że ważne jest widzenie świata jako całości, szczególnie w płynnej rzeczywi-
stości, w której żyjemy i nieustannie próbujemy budować siebie.

Macie pomysł, jak to robić?

Dzisiaj trzy klasy pojechały do Łambinowic pod Opolem, gdzie jest były obóz jeniecki. Będą 
tam oglądać spektakl, który powstał na podstawie zapisków, opowieści byłych więźniów. 
Spróbowaliśmy skonstruować dla nich zadania, żeby połączyć różne dziedziny wiedzy. Za-
danie dla pierwszej klasy to przemierzenie ciałem przestrzeni sceny i zastanowienie się, jak 
najlepiej rozmieścić aktorów, by byli widoczni dla wszystkich i jakie znaczenie ma to, gdzie 
ludzie stoją na scenie. W poleceniu znalazł się również komponent matematyczny: uczniowie 
mają policzyć pole prostokąta i zobaczyć, jak najrozsądniej podzielić ten prostokąt na prze-
kątne i inne linie. Z kolei komponentem fizycznym była prośba o sprawdzenie, jakim ruchem 
poruszają się aktorzy w spektaklu i jakie linie są tworzone przez nich. Potem oczywiście mu-
szą znów pomyśleć, jakie to znaczenie dla odbioru tego spektaklu. To na razie eksperyment, 
zobaczymy, co z tego wyjdzie.

Brzmi eksperymentalnie. I chyba oznacza, że macie duże wsparcie w dyrekcji?

Tak. Możemy realizować nasze pomysły od szesnastu lat, ale też dyrekcja widzi coraz 
większą jakość, która przecież się zaczyna wypracowywać z czasem. Nie lubię tego sło-

zajmujemy się animacją przedmiotu. W drugiej najwięcej czasu poświęcamy na ruch i teatr 
plastyczny, a dopiero w trzeciej klasie dochodzimy do pracy nad słowem. Na podsumowanie 
trzech lat klasy robią swój samodzielny projekt. Wybierają temat, formę, dzielą się zadaniami, 
decydują, kto jest liderem grupy, kto za co odpowiada. My z nauczycieli stajemy się mento-
rami, z którymi uczniowie się konsultują, czasem wkraczamy w roli mediatorów, kiedy spory 
twórcze sięgają zenitu, pomagamy organizacyjnie – na przykład łączymy z instytucjami. Ale 
cały proces twórczy, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie sporów intelektualnych i twór-
czych oraz w relacjach młodzież bierze na siebie. Nie mogłybyśmy sobie na to pozwolić, 
gdyby nie te wcześniejsze dwa lata systematycznej pracy. Dodam, że to nie jest sztywny 
plan. Uzależniam go od specyfiki grupy, staram się być czujna na ich potrzeby. Konieczność 
bycia elastycznym wiąże się też z naszą czujnością na wydarzenia w środowisku lokalnym, 
w kulturze, w regionie.

Jak to wygląda w praktyce?

Na przykład w najbliższym tygodniu będziemy oglądać spektakl młodych ludzi z Ukrainy, 
o tym, czym jest ojczyzna. Na zajęciach przygotowywałam dzieciaki do jego odbioru: pro-
ponowałam działania teatralne i dyskusyjne wokół tego tematu. Po wizycie w teatrze znowu 
wrócimy do zagadnienia. Staram się moich uczniów przygotować do odbioru i doświadczania 
teatru i stworzyć okazję się, by mogli skonfrontować to, co mają w głowie przed pójściem 
na spektakl, z tym, co z niego wynoszą. Do teatru idzie, kto chce, bo muszę od razu powie-
dzieć, że my nie chodzimy w trakcie zajęć szkolnych, tylko po lekcjach. Wtedy się kształci 

chcę, żeby każdy miał PocZucie, że może na tych 
Zajęciach wyraZić siebie, Zadawać mnóstwo Pytań 
i każde jest właściwe. można dużo gadać, można 
dużo dZiałać.
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Co jest dla ciebie najważniejsze w tej pracy, co daje największą satysfakcję, dużo mówisz 
o korzyściach, które płyną dla uczestników, a dla ciebie?

Wielką radość sprawia mi możliwość tworzenia razem z nimi. Ale też dużo przyjemności daje 
mi obserwowanie ich i tego, jak się zmieniają, jak zaczynają się uważnie słuchać, rozumieć, że 
inni też mają zdanie i że potrafią być dla siebie jako grupa ogromną skarbnicą umiejętności, 
pomysłów, wsparcia. 

Brzmi jakbyś bardzo dobrze znała swoich uczniów, darzyła ich zaufaniem i była z nimi  
w bliskiej relacji. 

Po pierwsze – spędzamy ze sobą po prostu dużo czasu. I w dodatku to czas bardzo inten-
sywny. Podejmujemy naprawdę różne tematy. No i te rozmowy po obejrzanych spektaklach, 
czy w trakcie pracy nad konkretnymi materiałami... Chodzimy razem do teatru, zasiadamy 
na widowni z tymi samymi pytaniami i niewiadomymi w głowie, ja nie wiem więcej niż oni. 
Jesteśmy ciekawi siebie nawzajem i swoich reakcji: oni są ciekawi tego, co ja mam w głowie, 
a ja jestem ciekawa ich zdania. Nasze lekcje to praca na emocjach, praca z ciałem i różnorod-
nym potencjałem energii, wrażliwości i intelektu. Chcę, żeby każdy miał poczucie, że może 
na tych zajęciach wyrazić siebie, zadawać mnóstwo pytań i każde jest właściwe. Można dużo 
gadać, można dużo działać. To też kwestia szczerości naszej współpracy: oni czują i wiedzą, 
że przedmiot, którego uczę, to także wielka pasja. Dzielę się umiejętnościami, które się zro-
dziły z pasji i myślę, że to ma ogromne znaczenie.

wa, ale: sukces tego pomysłu edukacyjnego polega na tym, że jest to działanie długofalo-
we, systematyczne, ze stałą grupą ludzi. Wydaje mi się, że tylko takie działania z zakresu  
edukacji kulturowej mają sens. Jesteśmy w stanie wypracować rzeczywistą zmianę spo-
łeczną. Bardzo często dzieje się tak, że projekty edukacji kulturowej, w tym teatralnej, 
odbywają się w bardzo krótkim czasie i są szalenie intensywne. To oczywiście również 
jest potrzebne, choćby tylko dla odświeżenia, ale to my mamy szansę trzyletniego moc-
nego i prawdziwego uczestnictwa w rozwoju i kształtowaniu się młodego człowieka. 
Jesteśmy w stanie zaplanować cele. Krytyczne myślenie, uczestnictwo w kulturze – to 
postawy i kompetencje, nad którymi regularnie pracujemy przez trzy lata. Obserwuje-
my naszych absolwentów. To dla nas sprawdzian: czy mają na przykład realną potrzebę 
uczestnictwa w kulturze? Wiemy, że tak, bo mnóstwo z nich bierze udział w spektaklach 
i festiwalach, ale też uczestniczą w życiu społecznym w ogóle. 

Skoro mowa o absolwentach: na co kładziecie największy nacisk w kształceniu? 

Teatr kształci bardzo różne kompetencje życiowe, nie tylko w kategorii działania arty-
stycznego. Tę gotowość, otwartość, chęć i umiejętność współpracy bardzo łatwo prze-
nieść w krąg działań społecznych, partycypacyjnych. Potem rzucam hasło, że jest fajny 
projekt społeczny w mieście i uczniowie bardzo często się w niego włączają, bo są po 
pewnym treningu i łatwo przeskakują do innego świata. Na przykład duża grupa naszej 
młodzieży zaangażowała się w obronę Elektrowni Szombierki w Bytomiu. 
 Ale też wydaje mi się, że przez ten czas szkolny udaje się wypracować bardzo 
indywidualny kontakt każdego ucznia z teatrem. U nas panuje duża swoboda: mogę 
bardzo dużo siebie – emocji, myśli, pomysłów – włożyć. Ale muszę liczyć się z tym, co 
wkłada od siebie ktoś inny. Szukamy balansu między tym, co ja wkładam, i wkładem 
grupy. Dbamy o wspólnotową pracę z uszanowaniem indywidualnych potrzeb. Działa-
my wspólnie, ale szanujemy wszystko, co każda jednostka może wnieść, nawet jeśli jest 
to puszczanie muzyki albo zwijanie kabli. Każdy może dla siebie znaleźć miejsce i nie 
czuć się wyłączony. Jest w nas też gotowość i otwartość na zmiany, bo wszystko się 
zmienia. I to, co tydzień temu wydało się dla nas ważne i ciekawe, teraz już nie jest, bo 
coś się wydarzyło w naszym życiu osobistym albo w rzeczywistości zewnętrznej.

teatr ksZtałci bardZo różne komPetencje życiowe, 
nie tylko w kategorii dZiałania artystycZnego. 

tę gotowość, otwartość, chęć i umiejętność 
wsPółPracy bardZo łatwo PrZenieść w krąg dZiałań 

sPołecZnych, PartycyPacyjnych.
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Aktor, reżyser, pedagog teatru, absolwent Wydziału 
Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży wrocławskiej PWST, 
aktor z dyplomem ZASP dla twórców teatrów alterna-
tywnych. Wykładowca reżyserii w Akademii Pedagogiki 
Specjalnej w Warszawie. W Stowarzyszeniu Pedagogów 
Teatru współtworzył i prowadził warsztaty w projektach 
„Kierunek Teatr”, „Teatralne Spięcie”, „Teatr CTRL+V”. 
Od 2006 roku związany ze Stołecznym Centrum Edu-
kacji Kulturalnej. Współtwórca Festiwalu SZTUKA 
DZIAŁA w Starej Prochowni SCEK. Współorganizator 
i wieloletni obserwator (juror) Warszawskiego Festi-
walu Teatralnego Młodych. Współpracuje z Instytutem 
Teatralnym w ramach projektu Lato w teatrze. Członek 
formacji Kabaretus Fraszka. Współorganizator obozów 
teatralnych, warsztatów dla nauczycieli, pomysłodawca 
eksperymentalnych projektów edukacyjnych.

ToMasz daszCzuk

Pedagożka teatru, pasjonatka teatru dla dzieci i mło-
dzieży. Od 2010 roku pracuje w Instytucie Teatralnym 
im. Zbigniewa Raszewskiego, gdzie obecnie kieruje 
Działem Pedagogiki Teatru. Członek Stowarzysze-
nia Pedagogów Teatru. Stypendystka Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Kierowniczka programo-
wa Wakacyjnego Festiwalu Sztuki dla Dzieci Hurra! 
ART! w Teatrze Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach. Jako 
pedagożka teatru we współpracy z reżyserem Rober-
tem Jaroszem współtworzy spektakle teatralne – m.in. 
Lustrzaną chmurę w Teatrze Animacji w Poznaniu oraz 
Traktat o wykradaniu owoców w Teatrze Lalek Guliwer 
w Warszawie. Realizuje autorskie projekty z zakresu 
edukacji oraz upowszechniania kultury.

JusTyna 
CzarnoTa-MiszTal

fot. Marta Ankiersztejn fot. K. Król

biogramy
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Pedagożka teatru w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego 
Szaniawskiego w Wałbrzychu, koordynatorka działań 
edukacyjnych (m.in. „TLeN – Teatralne Lekcje (Nie)obo-
wiązkowe”, „BĄDŹ EDU!”, „Edu wpływa?”). Jest kurator-
ką: z Iwoną Nowacką projektu „Z OGNIEM W GŁOWIE 
– spotkania z niemiecką dramaturgią dla młodzieży”, 
z Pawłem Sakowiczem programu edukacji tanecznej dla 
młodzieży „Poruszyciele#Wałbrzych” oraz realizowa-
nego we współpracy z Wydawnictwem Czarne cyklu 
czytań „Czarne na biało”. Prowadzi warsztaty dla mło-
dzieży i nauczycieli. Współpracuje z Teatroteką Szkolną. 
Publikowała w „Dwutygodniku”, „Notatniku Teatralnym”, 
„Dialogu”, „Res Publice Nowej”, „Alternatives Théâtra-
les”. Teatrolożka.  

doroTa kowalkowska 

Pedagożka teatru, reżyserka, performerka, badaczka 
i animatorka kultury. Prezeska Stowarzyszenia Peda-
gogów Teatru, z którym tworzy projekty artystyczne, 
edukacyjne, społeczne oraz prowadzi LUB/LAB – prze-
strzeń twórczą na warszawskiej Pradze. Przez cztery 
lata pracowała w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, gdzie 
założyła Młodą Scenę, realizowała spektakle i warszta-
ty. Współpracuje z teatrami instytucjonalnymi i alter-
natywnymi. Realizuje autorskie projekty teatralne, per-
formerskie, interdyscyplinarne. Współtworzy Kolektyw 
Terenowy. Jest kuratorką programu warsztatów na Slot 
Art Festival. Blisko współpracuje z Towarzystwem Ini-
cjatyw Twórczych ę, Instytutem Teatralnym, z Krytyką 
Polityczną i Szkołą Liderów. Przygotowuje doktorat 
w IKP UW, gdzie pracuje ze studentami. W ramach 
stypendium MKiDN powołała Laboratorium Teatralno-
-Społeczne, które działa w LUB-LABie. Pisze i publikuje. 
Jest mamą Daniela i Weroniki.

doroTa ogrodzka
fot. Mikołaj Starzyńskifot. Rafał Depa

Nauczycielka języka francuskiego i autorskiego przed-
miotu Wychowanie do Twórczości – teatr w Gimnazjum 
nr 1 im. ks. J. Szafranka z Oddziałami Integracyjnymi 
w Bytomiu / SPMS Bytom. Współautorka Programu 
Klasy Aktywności Twórczej. Ukończyła reżyserię te-
atru dzieci i młodzieży na Akademii Sztuk Teatralnych 
im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, filia we Wrocławiu. 
Uczestniczka pierwszej edycji programu Liderzy Teatro-
teki Szkolnej w Instytucie Teatralnym. Współautorka 
Cyklu Warsztatów Interdyscyplinarnych dla nauczycieli 
„Akcja Edukacja” w Bytomskim Centrum Kultury. Pro-
wadziła warsztaty w programach Bardzo Młoda Kultura 
i Kultura Dostępna. Autorka publikacji i scenariuszy dla 
nauczycieli. Prowadzi warsztaty teatralne oraz z zakresu 
edukacji twórczej. Tutorka w programie Liderzy Teatro-
teki Szkolnej.

aleksandra drzazga

Badaczka społeczna od ponad sześciu lat zaangażowa-
na w badanie edukacji teatralnej w Polsce, śledzenie 
społecznych powiązań i oddziaływań pedagogiki teatru 
oraz ewaluację projektów kulturalnych. Z wykształce-
nia socjolog i antropolog współczesności, absolwent-
ka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, 
gdzie obroniła pracę doktorską dotyczącą praktyk flir-
tu i podrywu w sanatoriach i na imprezach klubowych. 
Zajmuje się metodologią badań jakościowych, socjolo-
gią emocji i miłości oraz antropologią młodzieży.

kaTarzyna kalinowska
Fot. Sylwia Czubała © CK ZAMEK fot. archiwum prywatne
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Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w War-
szawie (pedagogika ogólna i edukacja medialna), Po-
dyplomowego Studium Menedżerów Kultury SGH, 
Szkoły Pedagogów Teatru Instytutu Teatralnego. Do-
świadczenie w obszarze pedagogiki teatru zdobywała, 
tworząc i realizując projekty edukacyjne dla Instytutu 
Teatralnego, Stowarzyszenia pedagogów teatru (SPT) 
oraz teatrów z całego kraju. Specjalizuje się w realiza-
cji spektakli zakładających pracę z widzem (Alicja. Pod 
żadnym pozorem nie idź tam, reż. J. Łagowska, Teatr Fre-
dry w Gnieźnie, W Kole i Dom – oba spektakle w reż. 
S. Świądra, Teatr Baj w Warszawie, Pamięć Rutki, reż.  
J. Łagowska, Teatr im. J. Dormana w Będzinie). Z zespo-
łem SPT prowadzi zajęcia „Praca z widzem” na podyplo-
mowych studiach pedagogika teatru na UW. Prowadzi 
procesy tutorskie dla Instytutu Teatralnego oraz Szkoły 
Liderów. Kieruje projektem „O!SWÓJ” Teatru 21.

agnieszka szyMańska

Pedagog teatru, animator kultury, performer i muzyk.  
Absolwent kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Pol-
skiej UW, specjalizacja animacja kultury. Uczestnik 
cyklu TISZ ANEX – szkolenia dla pedagogów teatru 
w Instytucie Teatralnym. Członek Zarządu Stowarzy-
szenia Pedagogów Teatru, z którym współtworzy wie-
le projektów pedagogiczno-teatralnych w instytucjach 
kultury. Prowadzi warsztaty teatralne, muzyczne i per-
formatywne. Realizuje spektakle i działania na styku 
performansu i teatru: W Kole (Teatr Baj w Warszawie, 
2016), Dom (Teatr Baj w Warszawie, 2017), Chanu-
ka (Teatr 21, 2017), Chodzone Haiku we współpracy  
z A. Szymańską i J. Drzastwą (Sztuka Szuka Malucha, 
2017). Współtworzy Performerię Warszawy. Realizuje 
działania etno-animacyjne razem z Kolektywem Tereno-
wym. Współpracuje z Teatrem Węgajty/projekt tereno-
wy, Stowarzyszeniem Katedra Kultury, Towarzystwem 
Inicjatyw Twórczych „ę”.

sebasTian Świąder
fot. Mikołaj Starzyńskifot. Marta Ankiersztejn

Pedagożka teatru i reżyserka. Ukończyła pedagogikę 
specjalną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toru-
niu, wiedzę o teatrze na Akademii Teatralnej w Warsza-
wie oraz pedagogikę teatru na Universität der Künste 
w Berlinie. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Absolwentka programów Szkoły Liderów. 
Od kilkunastu lat w Instytucie Teatralnym im. Zbignie-
wa Raszewskiego w Warszawie. Założycielka Teatru 21, 
współkieruje studiami podyplomowymi pedagogika te-
atru na Uniwersytecie Warszawskim. Reżyserka m.in. 
Ojczyzny w Teatrze Polskim w Poznaniu (2016) oraz 
Szewców w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie 
(2017). Laureatka „Kamyka Puzyny” przyznawanego 
przez miesięcznik „Dialog” i Instytut Książki (2016).

JusTyna sobCzyk 

Pedagożka teatru, menedżerka kultury, trenerka. Od 
2008 roku pracuje w Instytucie Teatralnym im. Zbignie-
wa Raszewskiego, gdzie współtworzy Dział Pedagogiki 
Teatru. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze war-
szawskiej Akademii Teatralnej, podyplomowego stu-
dium menedżerów kultury Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie oraz programu European Diploma in Cul-
tural Projects Management Fundacji Marcela Hictera. 
Ukończyła Szkołę Treningu Grupowego przy Szkole Li-
derów. Prowadzi warsztaty dla edukatorów, nauczycieli, 
artystów, dzieci i młodzieży. Wykłada na studiach po-
dyplomowych pedagogika teatru, współprowadzonych 
przez Instytut Teatralny i Instytut Kultury Polskiej na 
Uniwersytecie Warszawskim. Założycielka i członkini 
Stowarzyszenia Pedagogów Teatru.

Magdalena szpak 
fot. Marta Ankiersztejnfot. Dagna Dąbrowiecka



Teatrolożka, adiunkt w Zakładzie Dramatu i Teatru, Ka-
tedra Kulturoznawstwa (Uniwersytet Mikołaja Koper-
nika w Toruniu).  W latach 2001-2011 kierowniczka 
literacka Teatru Baj Pomorski w Toruniu. Zaintereso-
wania badawcze: współczesny teatr i performanse kul-
turowe, estetyka teatru lalek, teatr i dramat dla dzieci 
i młodzieży, pedagogika teatru, animacja i zarządzanie 
w kulturze. Redaktorka książek, artykułów naukowych, 
esejów, publikuje na łamach „Teatru Lalek” i „Teatru”. 
Animatorka projektów teatralnych (m.in. sześć edycji 
Lata w teatrze w Teatrze Baj Pomorski, „Wyzwanie: te-
atr!" w Teatrze im. W. Horzycy, warsztaty i spektakle 
Fundacji Pro Theatro oraz Stowarzyszenia „Jestem”). Od 
2016 jest kierowniczką naukową i kuratorką wydarzeń 
realizowanych w ramach projektu Dorman. Archiwum 
Otwarte prowadzonego przez Instytut Teatralny im.  
Z. Raszewskiego.

Marzenna wiŚniewska
fot. Piotr Wiśniewski
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insTyTuT TeaTralny iM. zbigniewa raszewskiego
został utworzony w 2003 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
jako placówka kulturalna zajmująca się dokumentacją, promocją i animacją polskiego teatru.

dział pedagogiki TeaTru

:+ realizuje program Lato w teatrze oraz Konkurs im. Jana Dormana 
:+ prowadzi portal Teatroteka Szkolna
:+  współprowadzi studia podyplomowe Pedagogika teatru (z Instytutem Kultury Polskiej 

Uniwersytetu Warszawskiego) 
:+ organizuje konferencje i warsztaty, prowadzi badania dotyczące edukacji teatralnej 

Co robiMy? 

:+ pracujemy nad jakością teatralnych działań edukacyjnych
:+ wspieramy nauczycieli, animatorów, edukatorów w ich rozwoju 
:+ promujemy idee pedagogiki teatru:
 • uczenie się przez doświadczenie przy wykorzystaniu języka teatru 
 • podmiotową pracę z ludźmi, uwzględniającą ich potrzeby, zainteresowania i wartości 
 • krytyczne myślenie, które pozwala spojrzeć na zjawisko lub problem z wielu perspektyw 
 • wzmacnianie poczucia sprawczości i efektywnej komunikacji 

www.instytut-teatralny.pl
www.latowteatrze.pl
www.dorman.e-teatr.pl
www.teatrotekaszkolna.pl


	Wstęp
	Justyna Czarnota-Misztal, Magdalena Szpak

	Kulturowy entourage
pedagogiki teatru
	Katarzyna Kalinowska

	W stronę 
polskiego modelu 
pedagogiki teatru
	Marzenna WiŚniewska

	Instytucja w procesie.O rozwoju programów edukacyjnych w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego
	Magdalena Szpak

	Otwieranie głowy
	z Magdaleną Szpak 
i Justyną CzarnotĄ-Misztal
rozmawia Joanna Krukowska

	Nam nie chodzi tylko o teatr
	Z Justyną Sobczyk 
rozmawia 
Joanna Krukowska

	Samotność długodystansowca
	z Tomaszem Daszczukiem 
rozmawia 
Joanna Krukowska
	Pedagog teatru jako reżyser?
	Z Dorotą Ogrodzką 
i Sebastianem Świądrem ze Stowarzyszenia Pedagogów Teatru rozmawiają Joanna Krukowska i Magdalena Szpak


	Myśleć o widzu
	z Agnieszką Szymańską
rozmawia Joanna 
Krukowska

	Towarzyszyć w biegu
	Z Dorotą Kowalkowską, pedagogiem teatru w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, rozmawia Joanna Krukowska.
	Dzielić się pasją
	Z Aleksandrą Drzazgą rozmawia 
Joanna Krukowska


	BIOGRAMY

