




4

Podsumowanie
3 lat projektu
O!SWÓJ

20
17   

  
 

 
 

 
 20

19
Agnieszka Szymańska



5

„Gapienie się jest formą działania. 
Przyglądając się tym, z którymi się 
nie identyfikujemy, zaczynamy się 
zastanawiać, kim sami jesteśmy.”

Rosemarie Garland – Thomson

O!SWÓJ
to pedagogiczno-teatralny projekt 
dedykowany warszawskim uczniom 
i nauczycielom.
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Warsztaty dla klas szkolnych:
realizowane po spektaklu, prowadzone w duetach przez twórców 
i aktorów Teatru 21, pod hasłem: „Różnorodność w klasie, czyli 
wydobycie każdego Ja”. Uczniowie stawali się bohaterami działań, 
które odwoływały się do ich pasji i zainteresowań, podkreślając 
wartość klasy jako grupy wspierającej indywidualny rozwój. Artyści 
poprzez narzędzia z nurtu pedagogiki zabawy budowali doświad-
czenie spotkania wspierającego różnorodność i dającego przestrzeń 
na wyrażania siebie.

Rezydencje w szkołach:
obejmowały działania artystyczno-animacyjne skoncentrowane 
na badaniu przestrzeni wspólnej w szkołach. Artyści i pedagodzy 
teatru udali się do placówek oświatowych, by razem z uczniami 
w ramach działań artystyczno-społecznych zdefiniować, wykre-
ować i powołać szkolną przestrzeń wspólną. Efekty projektów – 
artefakty i instalacje artystyczne po zakończonej rezydencji pozo-
stawały w szkołach. 

Warsztaty i konferencja dla nauczycieli i animatorów kultury:
Cykle spotkań przybliżające temat inności i niepełnosprawności 
poprzez działania pedagogiczno-teatralne. W czasie warsztatów 
uczestnicy pod okiem prowadzących artystów i pedagogów teatru 
dowiedzieli się jak zarządzać różnorodnością, gdzie poszukiwać 
inspiracji oraz jak przekładać tematy społeczne na język teatru 
i pracę z uczniami. Punktem wyjścia do warsztatów była filozofia 
pracy i repertuar Teatru 21.

O!SWÓJ to:
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Zapraszamy do lektury materiału, który podsumowuje nasze 
działania.

Za nami 3 lata spotkań, warsztatów, działań z kilkuset osobami. 
Nauczycielami, uczniami i odbiorami spektakli Teatru 21. Mamy 
poczucie, że przed nami niekończąca się praca by, zrealizować nasze 
cele, które Katarzyna Kalinowska odpowiadająca za ewaluację pro-
jektu opisywała w następujący sposób: 

(...)Pierwszym celem projektu była praca nad językiem, czyli nad 
zmianą myślenia i mówienia o niepełnosprawności, które są ważnym 
elementem kształtującym społeczną świadomość i postawy wobec 
inności. Język wymaga zmiany, bo to właśnie od przemodelowania 
słów i konstrukcji myślowych zaczynają przekształcać się postawy 
społeczne. Bez pracy nad wyznaczeniem nowych granic nazywania 
niepełnosprawności trudno wykształcić postawę otwartości i part-
nerstwa w relacjach z Innym. Drugim celem jest natomiast praca 
nad ciałem, a więc nad ucieleśnionymi postawami wobec niepełno-
sprawności i inności, nad pamięcią ciała, fizycznym odczuwaniem 
inności i wyobcowania, wrażliwością w kontaktach z innymi, nad 
przepracowywaniem odruchowych reakcji na inność, konfronta-
cją z barierami, emocjami i trudnościami w relacjach z Innym. Nad 
każdą z tych rzeczywistości – dyskursywną i pozadyskursywną – pra-
cować można używając narzędzi językowych albo odwołując się 
do metod pracy z ciałem i ruchem. W pierwszym przypadku zmiana 
dokonuje się poprzez ustanawianie nowych znaczeń, wzmacnianie 
mowy tolerancji i obnażanie dyskryminujacych form językowych, 
nazywanie odczuć albo „odczarowywanie” pewnych formuł języ-
kowych. Drugi kierunek pracy nad zmianą postaw wobec inności 
bazuje na emocjonalnym i zmysłowym odczuwaniu świata. Obej-
muje on działania nastawione na przeżywanie, doznawanie oraz 
dynamiczne angażowanie ciała w proces twórczy.
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W jednym z najważniejszych perofmansów Teatru 21 realizowanym 
we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich „Pesach. Święto 
wolności” zaczęliśmy przyglądać się temu, jak język, którym posłu-
gujemy się jako społeczeństwo, wpływa na sposób doświadczania 
wolności. Pierwsze tygodnie pracy nie wskazywały na ten kierunek. 
Zajmowaliśmy się raczej genealogią samego święta i to wokół niego 
budowaliśmy dramaturgię wydarzenia. Oczywiście zadając sobie 
pytanie, co oznacza działanie performatywne celebrujące święto 
wolności podejmowane przez aktorów z niepełnosprawnością inte-
lektualną, których wolność do samostanowienia jest na co dzień 
znacznie ograniczona. Na kilka dni przed premierą uwagę mediów 
zogniskowała treść wypowiedzi Janusza Korwina-Mikkego, który 
w odpowiedzi na zaproszenie do udziału w debacie przez Piotra 
Pawłowskiego, prezesa Fundacji Integracja, wyraził swój stosunek 
do osób z niepełnosprawnością intelektualną, chodziło mu przede 
wszystkim o osoby z zespołem Downa. Obraźliwy język używany 
przez polityka, poddawany niby medialnej krytyce, był w rzeczywisto-
ści przez kolejne dni powielany przez największe dzienniki w lidach 
i nagłówkach. Słowa takie jak „debil”, „imbecyl” i „idiota”, używane 
przez polityka w sposób wymienny, zyskiwały niebywałą siłę rażenia. 
Wielkie trzymetrowe styropianowe litery, które przygotowaliśmy 
z myślą o realizacji performansu, układające się w słowa WOLNOŚĆ 
zostały rozbite na WON i OŚĆ, a język po raz kolejny odsłonił przed 

Szkoła.
Językowe pole 
władzy

Justyna Lipko-Konieczna
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nami swój performatywny potencjał. Fragment wypowiedzi poli-
tyka stał się elementem performansu, odpowiedzią było zbiorowe 
odczytanie przez aktorów Teatru 21 Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka i Obywatela. Styropianowe litery przenoszone przez akto-
rów i widzów do kolejnych miejsc, w których odbywał się performans, 
tworzące słowo „wolność”, ale także słowa „won” i „ość” pokazywały 
coś jeszcze, procesualny charakter języka, na który możemy wpływać 
i który możemy kształtować.

Dlaczego przywołuję to wydarzenie w publikacji poświęconej sztuce, 
szkole i oswajaniu? Nie tylko dlatego, że słowa użyte przez kontro-
wersyjengo polityka mają określoną genealogię. Za tymi XIX-wiecz-
nymi sformułowaniami: „imbecyl”, „debil”, „idiota” czy „kretyn” kryją 
się określone przekonania i definicje, które niegdyś wsparte były na 
„naukowych” przesłankach. Pozwalały w jednych widzieć ludzi, by 
w innych zobaczyć istoty bezrozumne, ni to ludzi ni zwierzęta, i ode-
brać im prawo do godności umieszczając na obrzeżach miast w przy-
tułkach i odizolowanych szpitalach psychiatrycznych, w których 
skazani byli na powolna agonię. Sformułowania te były elementem 
wiedzy o świecie, powielanej i ugruntowywanej na uniwersytec-
kich katedrach i w medycznych aulach. Stosując pomiary wielkości 
czaszki, wielkości i ciężaru mózgu XIX-wieczni uczeni ustalali hierar-
chę bytów na drabinie ewolucji i zastanawiali się co oddziela homo 
sapiens od zwierzęcia, przypisując możliwości poznawcze i właśnie 
językowe jedynie przedstawicielom gatunku „człowieka rozumnego”. 
I choć nasza wiedza o możliwościach kognitywnych i poznawczych 
zarówno samych ludzi jak i zwierząt znacznie się poszerzyła i skom-
plikowała, rzadko podejmujemy refleksję o tym, że język, którego 
używany, w dalszym ciągu przechowuje bagaż wyobrażeń, uprzedzeń 
i kształtuje nasz stosunek do siebie nawzajem i do rzeczywistości 
którą współtworzymy. „Powiedzmy sobie szczerze”, mówiła jedna 
z nauczycielek, podczas warsztatów poświęconych oswajaniu róż-
norodności, „czasem pozwalam sobie żartobliwie powiedzieć do 
swoich uczniów «ty debilu», czy «ty kretynie». Oni wiedzą, że żartuję”. 
Czy rzeczywiście żart może być tu usprawiedliwieniem? Jaki rodzaj 
postawy i jaki typ relacji władzy stoi za przekonaniem, że tego rodzaju 
wypowiedź można w ogóle uznać za żart? Czy tych określeń w sto-
sunku do nauczycielki w ramach żartu mogliby użyć sami uczniowie? 
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Oczywiście nie chodzi tu o symetryczność, lecz o przemoc, która 
ujawnia się w języku, w jego żartobliwych i niepoważnych rejestrach, 
rzuca cień na tych, których tak łatwo można nazwać, opisać, określić 
za pomocą niezwykle przecież znaczących i wciąż stygmatyzujących 
pojęć i kategorii. Na szkolnych korytarzach te określenia pojawiają 
się wśród uczniów, rzucane przecież nie w próżnię, obok innej ety-
kiety „ty Downie”. Wszystkie one mają swój rodowód w praktyce 
klasyfikacji, która stawiała sobie za zadanie określić czym jest nie-
dostatek rozumu, bystrości, zdolności kognitywnych, a w XX wieku 
zaowocowała badaniem ilorazu inteligencji, który za pomocą testu, 
a nie relacji ze światem określa możliwości jednostki. Zmierzam do 
tego, że w owych określeniach, którymi często nieświadomie szafu-
jemy, gdzie w szranki staje „rozum” z „głupotą”, ujawnia się niewy-
powiedziany lęk przed nie byciem uznanym, wystarczająco mądrym, 
bystrym, pojętnym i inteligentnym. Nie przypadkiem więc Korwin-
-Mikke po obrzuceniu inwektywami osób z zespołem Downa odma-
wia im dostępu do szkoły publicznej.

W spektaklu „Upadki” aktorka Aleksandra Skotarek mówi kwestię, 
której jest autorką: „Doktor John London Down przyjechał do nas 
z dalekiej Mongolii i sprowadził na nas zespół Downa. Od tej pory 
mamy problemy”. Aktorka w celny sposób zwraca uwagę na to, w jaki 
sposób język klasyfikacji i metoda porównawcza zestawiająca jed-
nych ludzi z innymi doprowadziły do podziału i zróżnicowania, które 
dla wielu grup okazały się niezwykle krzywdzące. Uprzywilejowanie 
tych, którzy spełniają kryteria zdefiniowanej normy, często łączy 
się z krzywdzeniem symbolicznym, kulturowym, społecznym, eko-
nomicznym tych, którzy z różnych powodów odbiegają od normy 
i których w związku z tym trzeba określić, opisać, a poprzez nazwanie 
i sklasyfikowanie językowo ujarzmić.

Zwracam uwagę na te dwa aspekty: język kształtuje naszą wiedzę 
o świecie, będąc rezerwuarem zbiorowych przekonań i postaw, z któ-
rych często nie zdajemy sobie sprawy, a które przechowują w sobie 
performatywną moc ustanawiania rzeczywistości, język jest również 
podstawowym i często uznawanym za neutralny narzędziem komu-
nikacji i budowania relacji. Stąd frustracja kryjąca się w odkryciu, że 
„nie mogę się z kimś dogadać”, nie mogę z kimś „znaleźć wspólnego 
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języka”, lub radość z „rozumienia się w pół słowa”. Język ma więc 
moc balsamu, potrafi ukoić, ma też moc zadawania ran. Kiedy piszę 
tu o kojącej i raniącej sile języka odwołuję się do tego, w jaki sposób 
język oddziałuje na ciało, jakie reakcje w nim wywołuje. Pod wpły-
wem pewnych słów odczuwamy radość, robi nam się ciepło, błogo, 
pod wpływem innych odczuwamy stres, lęk, autentyczny strach. 
Ukryta w słowach groźba może odebrać sen, spokój ducha, może 
zagrozić fundamentom ja – szczególnie tego ja, które nie jest jeszcze 
mocno ugruntowane. Dobrze pamiętać o tym, gdy wchodzimy do 
klasy i rozpoczynamy lekcję – tę sytuację opartą na językowej wymia-
nie. Niezbędna jest tu postawa krytyczna wobec sposobu, w jaki 
budujemy językową relację z uczniami, w jaki tworzymy przestrzeń 
na ich wypowiedź. Często przecież określone wyrażenia i sformuło-
wania, ujawniające się choćby w trybach klasyfikacji i oceniania służą 
sprawowaniu władzy, kontroli i budowania swojego statusu, ale też 
egzekwowania normy, a więc zachowania „uśrednionego”, „przecięt-
nego”. Językowe narzędzia podporządkowania, którymi dysponuje 
szkoła jako instytucja publiczna, nie wspierają rozwijania ludzkiej róż-
norodności i wyjątkowości, a szkołę zamieniają często w przestrzeń, 
w której trzeba opracować strategie przetrwania, co oznacza nic 
innego a wtopienie się w tłum, nie rzucanie się w oczy, nie zabieranie 
głosu. Podczas warsztatowych rozmów i z uczniami i z nauczycielami 
przekonałam się, że z tych strategii korzystają często obie grupy. 
Roger Caillois, francuski antropolog, określa tę strategię mimikrą 
i zwraca uwagę, że kryje się za nią nie tylko potrzeba zakamuflowania, 
ukrycia, ale i utrata tożsamości. To stosowana w warunkach niesprzy-
jającego otoczenia metoda radzenia sobie z niebezpieczeństwem, 
która bez wątpienia nie służy ani zdobywaniu wiedzy, ani rozwojowi. 
Organizm przeżywający stres mobilizuje się psychicznie i fizycznie, by 
najdosłowniej przetrwać, co z pewnością nie sprzyja ani twórczemu, 
samodzielnemu myśleniu ani przyswajaniu wiadomości. Warto 
więc zadbać o to, by na poziomie budowania szkolnej społeczności, 
zarówno w przestrzeni klasy jak i za drzwiami gabinetów, ale też na 
szkolnych korytarzach wybrzmiewał język, który wzmacnia społecz-
ność, służy jej i rozwija jej dobrostan, sprawiając że szkoła będzie 
kojarzyć się z przyjaznym miejscem, w którym wzajemna komunikacja 
jest wyrazem szacunku i poszanowania obopólnej godności. By tak 
się stało każde z nas musi zacząć pracę z i nad językiem od siebie.
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Spektakle Teatru 21 są głosem jego aktorów. Rozpoczynając działania 
edukacyjne byliśmy przekonani, że również w nich aktorzy mają do 
odegrania niezastąpioną rolę. Dlatego warsztaty w szkołach prowa-
dzimy w duetach: pedagog/pedagożka teatru oraz aktor/aktorka 
Teatru 21. Warsztaty są najczęściej wzmocnieniem i uzupełnieniem 
doświadczenia teatralnego. Spotykamy się z widzami po obejrzeniu 
przez nich naszego spektaklu. Mamy wtedy wiele punktów zaczepie-
nia do O!swajania. 
Mamy jednak nadzieję, że to wydawnictwo trafi także w ręce nauczy-
cieli, wychowawców i animatorów, którzy nie widzieli jeszcze naszych 
spektakli, a chcą zabrać swoich uczniów w O!swajającą podróż. 
Podróż ku zauważaniu swoich potrzeb i potrzeb drugiego.
Proponujemy działania warsztatowe skierowane do ludzi młodych 
od 14 do 18 roku życia, którzy chodzą do szkół nieintegracyjnych i nie 
mają częstego kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami.  

Pierwszy krok 
O!swajania: 
percepcja

Katarzyna Lalik 
Wiktoria Siedlecka-Dorosz
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Szacowany czas i proponowany podział działań:  
45 min: zadania 1 + 2 
przerwa 
45 min: zadania 3 + 4 
przerwa 
45 min: zadanie 5

 
Można rozbić powyższe działania na 3 spotkania odbywające się 
w różne dni (oczywiście z tą samą grupą, gdyż kolejne zadania odno-
szą się do wcześniejszych doświadczeń). W podziale na osobne 
spotkania prowadzący powinien zadbać o to, by każde ze spotkań 
zawierało otwarcie i podsumowanie. W rozgrzewkę można włączyć 
inne proste działania: chodzenie po sali w różnym tempie; wymianę 
spojrzenia lub uścisku ręki z mijaną osobą; automasaż twarzy, ramion 
i nóg).

Zapotrzebowanie: 
sala lekcyjna (krzesła i stoliki zsunięte na boki) 
sznurek minimum 4 metry 
5-6 dużych arkuszy papieru 
markery 
ewentualnie koc/tkanina
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„Lunetka”

Cel:
rozgrzewka, zwrócenie uwagi na fragmentaryczność postrzegania 

Opis realizacji: 
Osoba prowadząca zaprasza grupę do wędrówki po sali. Każdy ma 
„lunetkę”, przez którą patrzy i kieruje ją w różne strony (lunetkę 
robimy z 1 dłoni, składamy palce do kciuka i patrzymy przez 
powstały otwór, drugie oko zamykamy/zakrywamy drugą dłonią). 
Chodzimy we wszystkich kierunkach i na hasło STOP (prowadzą-
cego) zatrzymujemy się, zastygamy: widzimy obraz: 
1. Prowadzący pyta: – Co widzisz? Chętni odpowiadają, czekamy 
na kilka głosów. Powracamy do chodzenia. Na drugie STOP 
zatrzymujemy się i po raz kolejny opisujemy obraz. 
 
W trakcie zatrzymań możesz pytać i inspirować do autorefleksji: 
Co widzisz? 
Pomyśl o tym, czego nie widzisz przez lunetkę, ale wiesz, że jest 
w tej sali. 
Pomyśl, czy fakt, że nie widzisz przez lunetkę tego, co powiedziane 
sprawia, że to nie istnieje lub, że jest mniej ważne? 
Porozmawiajcie o tym doświadczeniu na forum.
Co widziałeś? Czy inni widzieli coś, czego Ty nie widziałeś? Czy 
widziałeś wszystko w jednym momencie? Czy to, w jaki sposób 
patrzysz, albo z jakiej perspektywy spoglądasz wpływa na to, co 
zauważasz w otoczeniu lub w innej osobie? Czy nie jest tak, że jako 
człowiek zawsze widzisz tylko fragment rzeczywistości? Jakie to 
może mieć skutki dla naszej percepcji i sposobu obsługi świata?
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Ćwiczenie „6” czy „9”?

Cel: 
uświadomić sobie znaczenie punktu widzenia: to, co widzisz 
zależy skąd patrzysz, jaką masz perspektywę,
najczęściej głos większości ma większą moc niż głos pojedyn-
czy i nie ma to związku z „racją”
uświadomić sobie, że poza tym, co widzialne, jest obszar 
niewidzialny
Opis realizacji:
Prowadzący układa na podłodze sznurek w kształt „6”. Dzieli 
grupę przez odliczanie od 1 do 3 na 3 równe (lub prawie równe) 
grupy.
„Jedynki’ = grupa A =>stają na jednym biegunie cyfry. (przy 
brzuszku => widzą „6”)
„Dwójki”= grupa B => stają na drugim biegunie cyfry. (przy 
ogonku => widzą „9”)
„Trójki” = grupa C => stają po środku, są obserwatorami. 
Patrz: rysunek nr 1

A

6

B

C
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Etap I
Prowadzący pyta najpierw grupę „A”: – Co widzicie?”, potem to 
samo pytanie zadaje grupie „B”.
Potem zadaje pytanie grupie „C”: – „Kto ma rację?” 
Porozmawiajcie o tym.  
Czy da się stwierdzić „obiektywnie”, kto ma rację, skoro grupa 
„A” widzi 6, a grupa „B” widzi 9? Czy też zależy to od perspek-
tywy, jaką przyjmuje patrzący? Czy byliście w stanie przyjąć do 
wiadomości, że to jest i „6” i „9” jednocześnie?
Na ile wasze oceny fragmentu rzeczywistości są determino-
wane tym, co widzicie? Czy jesteście w stanie uwzględnić per-
spektywę drugiej osoby, która znajduje się w zupełnie innym 
miejscu? 

Etap II 
Prowadzący prosi, aby w miejscu „A” została 1 osoba, pozostałe 
prosi, by przeszły do „B”. Grupa „C” zostaje.
Prowadzący pyta: „Co widzisz? Co widzicie?”
Pyta też grupę „C”: – A teraz kto ma rację? Czy przez to, że 
większość widzi „9”, można uznać jest to „bardziej 9”? 
 
Porozmawiajcie o tym.  
Czy to, co sądzi większość, można przyjąć za prawdę obiek-
tywną? Czy twierdzenie większości automatycznie staje się 
obowiązującą regułą / normą? 

Etap III
A co się stanie, jeśli w miejscu sznurka postawimy człowieka? 
Prowadzący zabiera sznurek, a na jego miejsce zaprasza 
ochotnika. 
Prosi ochotnika, by ustawił się twarzą do miejsca „A” (została 
tam 1 osoba), a tyłem do miejsca „B” (tu jest nasza klasowa 
“większość”). Ochotnik dostaje zadanie: bez słów i rekwizytów 
ma przyjąć jakąś pozycję ciała, wyrażającą np. czynność (ale 
tak, by grupa nie wiedziała, jaki to pomysł) – można mieć też 
przygotowane na kartkach propozycje do wylosowania (przy-
kładowe: piszesz smsa, trzymasz w ręku małego kota, układasz 
kostkę rubika, wiążesz sznurowadła). 
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Gdy ochotnik przyjmie już wybraną pozycję – zastyga w stop-
klatce, prowadzący pyta po kolei osoby z miejsc A, B, C: – Co 
widzisz? (wskazując na ucznia w środku). Prowadzący prosi 
o pierwsze skojarzenie, które przyjdzie do głowy. Na końcu 
prowadzący zadaje pytanie ochotnikowi w środku: Co robiłeś?  
 
(Załóżmy, że ochotnik wylosował zadanie „układanie kostki 
rubika” i zastygł w wyrazistej, acz wieloznacznej pozie. Osoby 
z grupy „B” widzą tylko plecy tej osoby, więc muszą się domy-
ślać, co wykonuje za pomocą dłoni. Osoba „A” widzi ochotnika 
z przodu, ale również może tylko przypuszczać, co ta osoba 
robi, czy coś trzyma? Grupa „C” obserwuje z boku i ma jeszcze 
inny obraz tej samej sytuacji). 
 
Porozmawiajcie o tym doświadczeniu.  
Wielość interpretacji to kontynuacja rozmowy o percepcji 
i o wynikających z niej opisach rzeczywistości. Czy kiedykolwiek 
zastanawialiście się, jak to może wpływać na sposób naszego 
myślenia i postrzegania ludzi wokół? 

Etap IV* 
*Tylko jeśli prowadzący czuje gotowość i otwartość grupy, 
może pójść krok dalej i zaproponować ćwiczenie, w którym 
grupa staje w kole, a do środka wchodzi jedna osoba. Po prostu 
staje.

Osoby w kole, patrząc na osobę w środku mówią, co widzą. 
Prowadzący prosi o fakty, nie oceny. Czuwa, by były to komu-
nikaty w rodzaju: widzę dziewczynę, widzę, że ma długie włosy, 
jest w spodniach, ma trampki.
Potem prowadzący pyta osobę w środku: „A czego po tobie nie 
widać?”
Spodziewamy się tu odpowiedzi w rodzaju: że jestem niewy-
spana, że zapomniałem śniadania, że nie lubię pomidorów, że 
byłam w Indiach, że nigdy nie byłem w górach... 
Jeśli uczestnicy i prowadzący mają ochotę kontynuować 
ćwiczenie, można tę sekwencję powtórzyć dwa, trzy razy, ze 
zmianą osoby w środku.
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Pamiętajmy, że jest to sytuacja dużego napięcia dla osoby 
opisywanej. Nie wie przecież, co może o sobie usłyszeć. Dla-
tego zadanie to wymaga wyczucia napięć w klasie, znajomości 
relacji, które w niej panują, troski prowadzącego o komfort tej 
osoby oraz akceptującego towarzyszenia grupy. Jeśli mamy 
wątpliwość – nie róbmy tego doświadczenia. Jeśli je zrobimy – 
koniecznie porozmawiajmy o jego przebiegu z grupą. 

Odpowiedzi mogą być różne, bo nasza uwaga kieruje się na 
przeróżne aspekty, trochę jak w „lunetce”. Ktoś zwróci uwagę 
na kolor ubrania, ktoś inny zauważy mimikę twarzy czy emocje, 
jeszcze ktoś może po prostu stwierdzić „widzę człowieka”. Ile 
osób, tyle odpowiedzi.  
Osoba ze środka sama decyduje, jakimi informacjami o sobie 
chce się podzielić. Zawsze dowiadujemy się czegoś, czego nie 
wiemy „na pierwszy rzut oka”. No właśnie..., pierwszy rzut oka 
– czy znamy sytuacje, w których nazbyt szybko i powierzchow-
nie sformułowaliśmy „ocenę”? Przypięliśmy komuś „etykietę? 
Wzmocniliśmy stereotyp? 
 

 
„Jesteśmy różni / jesteśmy tacy sami” 
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Opis realizacji. 
Krąg. Prowadzący zaprasza do gry, która polega na tym, że 
osoby, dla których prawdziwe są stwierdzenia wypowiadane 
przez prowadzącego, zmieniają miejsce w kręgu lub podnoszą 
rękę. Przeprowadzamy to w atmosferze zabawy i proponu-
jemy stwierdzenia bliskie naszej grupie; czerpmy z tego, co 
wiemy o uczestnikach warsztatu. Mogą pojawić się zdania, 
które dotyczą części osób, mogą pojawić się takie, które nikogo 
nie dotyczą, by wreszcie pojawiły się takie, które dotyczą nas 
wszystkich (potrzeby, które ma każdy człowiek). Prowadzący 
zaczyna od haseł dotyczących cech czy jakości, które są „indy-
widualne”, by przejść do tych, które są „uniwersalne”.  

Przykład: 
Zmieniają miejsce w kręgu/podnoszą rękę osoby, które:
mają dziś różowe skarpetki
lubią lody
były w Krakowie
mają brązowe oczy
które lubią spać
którym się dziś coś przyśniło 
które mają skrzydła 
które potrzebują dzielić się smutkami i radościami z bliskimi 
osobami
które potrzebują tlenu, by żyć
które lubią czuć się bezpiecznie
które lubią być rozumiane
które mają marzenia 
 
Usiądźcie i porozmawiajcie o tym, co można było 
zaobserwować. 
Czy były hasła prawdziwe tylko dla niektórych? (zatem: jeste-
śmy różni)
 Czy były takie, które okazały się wspólne nam wszystkim? 
(jesteśmy podobni) Które? 
Czy można powiedzieć, że istnieją takie potrzeby, które są 
wspólne wszystkim ludziom? 
Płynnie przechodzimy do działania nr 4. 
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„Potrzeby – wspólny mianownik” 

 
Przygotuj duży arkusz papieru i marker (lub wykorzystaj-
cie tablicę). Prowadzący zaprasza do wypisania na arkuszu 
wszystkich potrzeb, które uczniowie uznają za uniwersalne 
dla wszystkich ludzi. Zweryfikujcie każdą z nich, sprawdźcie, 
czy dotyczy wszystkich? Ma powstać lista akceptowalna przez 
całą klasę. Można zorganizować rodzaj debaty czy głosowania, 
podczas którego wykreślicie sporne i wątpliwe propozycje. 
 
Do zastanowienia i wspólnej rozmowy: 
Ludzie mają takie same potrzeby, ale czy ich realizacje będą 
jednakowe u wszystkich?  
Jak się czujecie, gdy któraś z waszych ważnych potrzeb jest 
ignorowana? 
Na czym polega szacunek dla potrzeb innych ludzi? 

Gry konceptualne z „normą” i „normalnym”.*

*Do prowadzącego: jeśli chcesz przygotować się do rozmowy, 
uzupełnić swoją wiedzę – polecamy obejrzeć nagranie spotka-
nia z prof. Lennardem Davisem “Niepełnosprawność – społe-
czeństwo. Ustanawianie normy” : https://www.youtube.com/
watch?v=j-cGN4Cup9c
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Etap I. Sznurek
Prowadzący kładzie na podłodze sznurek tak, aby dzielił klasę 
na połowę.
Zwraca się do grupy: – Proszę, aby po jednej stronie sznurka 
stanęli ci, którzy uważają, że mieszczą się w normie, a po drugiej 
stronie ci, którzy uważają, że nie mieszczą się w normie.
Jeśli młodzież dopytuje, o jaką normę chodzi, konsekwentnie 
odpowiadamy „no, o normę”, niczego nie precyzując.
Prosimy, by zapamiętali ten układ.

Etap II. Liście 
Pokazujesz rysunek 3 różnych kształtów liści – np. liść klonu, 
dębu i gruszy. 
Pytanie do grupy: – Który z tych liści jest waszym zdaniem nor-
malny? Dlaczego? Czym się kierujecie?  
Porozmawiajcie o tym. 
Co znaczy „normalny”? Czy dla dębu nienormalny będzie klon? 
Czy to jest dobrze zadane pytanie? Czy ono pomaga nam czy 
przeszkadza w opisie świata? Możesz nawiązać też do ćwicze-
nia ze sznurkiem „6 czy 9”? Czy sam fakt, że większość uważa 
coś za „normalne” lub „nienormalne”, czyni to prawdą?
Może macie przykłady czegoś, co społecznie uznane jest za 
nienormalne, a dla was jest zupełnie naturalne?  
 
Możecie też wykonać z klasą ćwiczenie, do którego zachęca 
prof. Davis: spróbuj przez 1 dzień nie używać słów: normalny, 
normalnie, w normie. Porozmawiajcie o tym następnego dnia 
lub podczas kolejnego spotkania. 

Etap III. Słowa / Język 
Poproś grupę, by każdy przez chwilę zastanowił się, co oznacza 
słowo NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ? Jakie myśli, obrazy, uczucia 
się pojawiają? Prowadzący zbiera definicje i hasła i zapisuje na 
arkuszu. 
 
A teraz zastanówmy się, czy istnieje PEŁNIA SPRAWNOŚCI? 
Na nowym arkuszu zapisujemy, czym jest „sprawność” (hasła, 
definicje, skojarzenia).
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Czy sprawność jest tym, czego się uczymy, np. szpagat, język 
obcy, obsługa komputera? Wypiszcie wszystkie sprawności, 
jakie przyjdą wam do głowy, a potem porozmawiajcie. Czy ist-
nieje choć jedna osoba na świecie, która ma PEŁNIĘ SPRAW-
NOŚCI, a więc wszystkie sprawności, które jesteśmy w stanie 
wymyślić?
 
Jak teraz brzmi dla Was hasło „niepełnosprawność”? Czy coś 
się zmieniło?

Etap IV Przestrzeń 
Potrzebny koc, tkanina lub duży arkusz papieru.
Cztery osoby trzymają koc za rogi i ustanawiają „sufit” wyimagi-
nowanego pokoju.
Najpierw nad głowami. Prowadzący zaprasza kilku ochotni-
ków do swobodnego poruszania się w przestrzeni pod kocem. 
Potem prosi, aby „sufit” obniżył się do wysokości 120 cm 
i zaprasza znów ochotników do poruszania się w przestrzeni tak 
ograniczonej. 
Prowadzący prosi uczestników działania, o podzielenie się 
odczuciami z pierwszego i drugiego wariantu.  
Zapewne pojawią się głosy, że sufit był „za nisko” w drugim 
wariancie ćwiczenia. Prowadzący pyta zatem: – Dla kogo było 
za nisko? Przecież gdyby pojawiły się tu trzylatki, byłoby ok, 
prawda? Albo osoby niskorosłe? Gdyby to one zaprojektowały 
nasze domy, szkoły i urzędy – powszechne stałyby się pomiesz-
czenia o wysokości 120 cm. Co byście na to powiedzieli? Jak 
żyłoby się nam, gdyby to nas wykluczono z projektowania 
przestrzeni i nagle sufity, krany, bankomaty znalazły się na 
wysokości dostosowanej do potrzeb osób poruszających się na 
wózkach? 
Co ze schodami? Podjazdy i windy są dla wszystkich, schody 
dla niektórych. 

Etap V Zaprojektuj... 
Cel: 
kreatywne myślenie o przestrzeni
wyjście poza własne potrzeby
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Może jakieś twoje potrzeby edukacyjne są niezauważone? 
Może przeszkadza ci ciągły hałas i nie ma w szkole „strefy 
ciszy”?
Dla kogo nasza szkoła jest niedostępna? Kogo wykluczono? 
Czyich potrzeb nie uwzględniono projektując to miejsce? 
Co byś zmienił w tej szkole, aby była dostępna dla wszystkich? 

Pomyśl, napisz lub narysuj.

Etap VI Zakończenie ze sznurkiem 
Prowadzący kładzie na podłodze sznurek tak, aby dzielił klasę 
na połowę – powtarza sytuację z etapu 1.
Zwraca się do grupy: – Proszę, aby po jednej stronie sznurka 
stanęli ci, którzy uważają, że mieszczą się w normie, a po drugiej 
stronie ci, którzy uważają, że nie mieszczą się w normie.
Prosimy, by przypomnieli sobie ustawienie z początkowego 
działania.
Czy coś się zmieniło? 
Jeśli uznaliście, że mieścicie się w normie, jaką normę mieliście 
na myśli?
Jeśli uznaliście, że nie mieścicie się w normie, jaką normę mieli-
ście na myśli?

Po tych wypowiedziach powtórzymy rundkę podsumowania 
całego warsztatu: jednodniowego lub 3 odrębnych spotkań. 
Siadamy w kręgu, prowadzący prosi każdego o jedno zdanie: 
– Co było dla ciebie ważne podczas naszych działań? Co weź-
miesz tych warsztatów dla siebie?
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Trzy lata, siedem rezydencji, dziesięciu rezydentów – artystów i arty-
stek, pedagożek i pedagogów teatru, ponad stu uczniów bezpo-
średnio zaangażowanych w projekty artystyczne w swoich szkołach, 
dziesiątki godzin spotkań, rozmów i wspólnych działań, podczas 
których rezydenci zapraszali uczniów do wydobycia twórczej ener-
gii, poszukiwania w szkołach miejsc wspólnych, oswajania tego, co 
trudne i obce, w końcu do projektowania i wprowadzania material-
nych zmian w szkolnej przestrzeni. Tym współdziałaniom towarzy-
szyło wiele emocji i przemyśleń, a wciąż nie jest łatwo odpowiedzieć 
na tytułowe pytanie: Czym są szkolne rezydencje artystyczne Teatru 
21? Najbardziej ogólnie można powiedzieć, że rezydencje były spo-
tkaniem dwóch światów – teatru i szkoły – światów odmiennych, ale 
nastawionych na wzajemne dostrzeżenie swojej inności. Spróbuję 
zatem opowiedzieć w kilku zdaniach, jakim doświadczeniem dla arty-
stów i pedagożek teatru było wejście do szkół, a czym była współ-
praca z Teatrem 21 dla społeczności szkolnych.

Czym są szkolne 
rezydencje arty-
styczne Teatru 21?  
Refleksje po trzech 
edycjach projektu 
O!Swój

K atarzyna Kalinowska
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Dla artystów i pedagogów związanych z Teatrem 21 szkolne rezy-
dencje były jak przenikanie przez szczeliny. Pierwszym i najważ-
niejszym zadaniem – któremu skądinad niejednokrotnie towarzyszło 
dojmujące poczucie niepowodzenia – było skruszenie lodów nie-
przystępnego systemu szkolnego i przedostanie się ze swoimi pro-
pozycjami do społeczności uczniowskiej. Rezydenci mieli trudności 
z aktywizacją uczniów, ich brakiem inicjatywy i poczucia sprawczo-
ści – uczeń w szkole zbyt często przyjmuje postawę podporządko-
waną, aby łatwo zmienić to przyzwyczajenie i „aktywować” twórcze, 
odważne, samodzielne myślenie. Podobnie rzecz się ma z motywacją 
– nie jest łatwo przestawić się z systemu kar i nagród, z orientacji na 
zewnętrzne korzyści (oceny, punkty) na kierowanie się motywacją 
wewnętrzną. W końcu dużym wyzwaniem dla ludzi teatru było rozsa-
dzenie murów indywidualizmu i zachęcenie młodych ludzi do współ-
pracy. Uczniowie często przejawiali indywidualistyczny styl działania, 
trudniej było im odnaleźć się w zadaniach grupowych, wspólnych. 

Chociaż polska szkoła w wielu aspektach różni się od środowiska 
twórców teatralnych, ma ona swój niepodważalny kapitał – są nim 
nauczyciele z pasją oraz uczniowie o nieskończonej wyobraźni. 
Skarb, który odnaleźliśmy podczas realizacji szkolnych rezydencji to 
ludzie, młodsi i starsi, którzy podążają za ciekawością świata i twórczą 
inwencją. Szkolne rezydencje artystyczne były więc także szukaniem 
miejsc, gdzie świeci słońce. Szukaniem ludzi o twórczych duszach, 
pochowanych nieraz po kątach sformatowanej, szkolnej rzeczywi-
stości. Miejsca, w których świeci słońce – w których działają twórcy – 
były zwykle dobrze ukryte, na pierwszy rzut oka niewidoczne w szkol-
nym krajobrazie, dlatego dotarcie do nich budziło w rezydentach tym 
większe poczucie radości.

Dla uczniów i nauczycieli rezydencje artystyczne to coś dziwnego, 
łamiącego szkolną rutynę, czasami wręcz coś niebezpiecznie 
obcego. To inicjatywy nieszczególnie pasujące do szkolnej codzien-
ności. To w pierwszych momentach niezrozumiałe, budzące strach, 
trudne do przyjęcia reguły komunikacji oparte na wolności (nie 
przymusie) uczestnictwa, na zastąpieniu kontroli zachętą do zaanga-
żowania, zbudowane na współpracy, nie na rywalizacji, rezygnujące 
z nadzoru na rzecz inspirowania. Rezydencje wprowadzały do szkół 
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takie zasady współżycia społecznego, na które w polskim systemie 
edukacji, w rzeczywistości szkolnej jest niewiele miejsca. Zarówno 
u nauczycieli, jak i u uczniów rezydencje wielokrotnie powodowały 
brak komfortu – no bo jak to: Efekty pracy nie są na ocenę? Ucznio-
wie sami mają podejmować decyzje o celach i kierunkach rezydencji? 
I wszystko to się dzieje bez sprawdzania obecności, bez nadzoru? 
Naprawdę każdy pomysł się liczy? Dzieci mają same o sobie decy-
dować? Mają decydować o przestrzeni szkolnej? I jak w ogóle funk-
cjonować w takich warunkach?! To dla szkolnych społeczności było 
dużo wyzwanie.

Obcość zasad, inność form współpracy oferowanych przez ekipę 
Teatru 21, dziwność, która nie zawsze wpisuje się w krajobraz szkoły – 
wszystko to dawało uczniom i nauczycielom jednocześnie poczucie 
pewnego odrealnienia, ucieczki od krępujących reguł, odpoczynku 
od hierarchiczności obecnej w polskiej szkole, w końcu – dawało 
poczucie wolności. Dla szkolnych społeczności rezydencje arty-
styczne to zatem także chwila oddechu, czas pracy z okruchami 
pasji, napędzany energią grupy. To przestrzeń do pokazania (i odna-
lezienia) innej strony uczniów, klasy, szkoły. Rezydencje, podobnie jak 
inne działania Teatru 21 kierowane do nauczycieli, docenione zostały 
przez uczestników przede wszystkim za to, że wzmacniają, dowarto-
ściowują, dostarczają pozytywnych przeżyć, pozwalają zapomnieć 
o problemach, o trudach szkolnej rzeczywstości. Rezydencje to czas 
pozytywnych doświadczeń.

Warto mieć jednak świadomość, że przenikanie przez szczeliny, 
szukanie miejsc, gdzie świeci słońce, praca z okruchami pasji nie 
zastąpi systemowych projektów zmiany szkolnej rzeczywistości. 
Naprawa edukacji wymaga myślenia w kategoriach grupy zawodo-
wej i środowiska szkolnego – nowa, twórcza, przyjazna szkoła to nasz 
wspólny interes. Praca u podstaw jest ważna, czasami jest jedynym 
działaniem, które realnie można podjąć, jednak jest ona skuteczna 
tylko w pewnym zakresie. Ogranicza się czesto bowiem do działania 
w mikroświatach, w których efektywnie można zmieniać rzeczy-
wistość tylko na niewielką skalę. Rezydencje artystyczne Teatru 21 
to, można powiedzieć, krople drążące skałę, kroplom łatwiej prze-
cisnać się przez szczeliny i drążyć ową skałę też od środka. Celem 
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nadrzędnym jest jednak większa przemiana reguł szkolnych i klimatu, 
w którym edukują się młodzi ludzie w Polsce. Wierzymy, że szkolne 
rezydencje artystyczne zbliżają nas do tego celu. Generują przy tym 
serie pytań i (braków) odpowiedzi. Dlatego rezydencje to otwarta 
sprawa!
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Kuba Drzastwa

Słowa mają moc

maj- czerwiec 2017
VII Liceum im. Słowackiego w Warszawie

„Wspólnota dzisiejsza to wspól-
nota ponad różnorodnościami, 
czyli wspólnota wynikająca nie 
z poczucia, że „jesteśmy tacy 
sami, więc trzymamy się razem, 
tylko wspólnota oparta na posta-
nowieniu, że trzymamy się razem 
przekraczając to, że jesteśmy 
różni”.

(My i oni)
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„Wspólnota jest gestem, 
a nie czymś danym na mocy 
prawa naturalnego czy trady-
cji. Jest zawsze definiowana 
wewnętrznie”

Jan Sowa (My i oni)

Autor rezydencji chciał pracować w takim miejscu w prze-
strzeni szkoły, do którego wszyscy mają równy dostęp. Okazało się, że 
miejscem tym jest korytarz, na którym z inicjatywy uczniów w zeszłym 
roku pojawiły się kanapy do siedzenia. W trakcie przerw odpoczywają 
na nich zarówno uczniowie jak i nauczyciele.

Oprócz przestrzeni punkt wyjścia i inspiracją w budowaniu 
koncepcji projektu stanowiły temat odpoczynku i patron szkoły – 
Juliusz SŁOWAcki. Słowa budują zdania, akapity, opowieści i historie. 
Słowa budują dialogi, budują nas i naszą przestrzeń. SŁOWA MAJĄ 
MOC. Są ważne słowa, każdy z nas ma swoje ulubione słowo i pew-
nie są one bardzo różne. Kolejnym etapem projektu było stworzenie 
wzoru na materiale, który składał się ze wszystkich słów zebranych 
od osób przebywających w szkole. Finałem projektu było uszycie 
z niego poduszek na kanapy, które to zostały w szkole.
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Ewa Machnio

czerwiec – wrzesień 2017
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Głuchych 
im. Jana Siestrzyńskiego

Próba zdefiniowania przestrzeni wspólnej w Ośrodku szkolno-
-wychowawczym dla Głuchych jest powodowana chęcią przyjrzenia 
się temu specyficznemu miejscu (szkoła, internat) pod kątem współ-
bycia i współdziałania przebywających tu uczniów i jednocześnie 
mieszkańców.

Sama przestrzeń podzielona jest pod kątem funkcjonalnym na 
dwie części: sale do nauki i internat, w którym mieszka większa część 
uczniów. Obie przestrzenie dzieli i łączy jednocześnie przeszklony 
korytarz, z którego można wyjść na wewnętrzne patio, niewielki 
ogród. W takim miejscu łatwo można wyrobić nawyki. Łatwo się do 
niego przyzwyczaić i przywyknąć. Automatycznie je odbierać i auto-
matycznie się w nim poruszać. Jednocześnie będąc tak intensywnie 
i długotrwale w określonym miejscu, dążymy do znalezienia w nim 
własnej odrębności, zapewnienia sobie prywatności. Chętnie zagar-
niamy wszystko, co jest przyjemnie moje, własne. W takiej intensyw-
nej różnorodności „moje”, trudno jest wyłonić, co „wspólne”, „nasze”. 
Projekt !Oswój w Ośrodku dla Głuchych zakłada próbę znalezienia 
- powołania takiego miejsca jako przestrzeni autentycznego spotka-
nia, wspólnego doświadczania i współbycia. Finałem projektu było 
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zbudowanie platformy rezonującej dźwięki, które można odczuwać 
całym ciałem. Była to odpowiedź na marzenie uczniów o doświad-
czeniu dźwięku.

Stefan Kornacki

Okrągły stół

czerwiec- wrzesień 2017
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego

Autor rezydencji Stefan Kornacki od początku planował 
realizację konkretnego zamysłu, przyjmującego pierwotnie formę 
murku układającego się w kształt słowa „Czacki”, potem zmienio-
nego na okrągły stół. Szczególną wartością tych działań miało być 
ich wspólne wykonanie przez grupę licealistów. Oba obiekty – ten 
planowany i ten zrealizowany – noszą silnie symboliczny przekaz. 
W pierwszym przypadku jest on związany z odwołaniem do szkolnej 
tożsamości, a w drugim z redefinicją już istniejącego ładu na bardziej 
równościowy (poprzez przerobienie starego mebla, symbolu szkoły, 
na okrągły stół, przy którym każdy może zasiąść na identycznych 
prawach). W tym wypadku realizowane były dwa cele: aktywizacji – 
poprzez zachętę do współtworzenia instalacji na rzecz szkoły oraz 
drugi, kreowania wspólnoty, poprzez wprowadzenie w obręb szkoły 
treści symbolicznych, które mogłyby stanowić uwspólnione punkty 
odniesienia.
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Justyna Sobczyk i Sebastian Świąder

Ziemia obiecana

maj- czerwiec 2018 r.
Gimnazjum na Bielanach

 Celem rezydencji była integracja klasy, a zatem praca nad 
otwarciem grupy, która jest podstawowym środowiskiem stykania się 
z innością, stanowiąc jednocześnie społeczną przestrzeń stwarzającą 
pole do rozwijania postawy akceptacji i tolerancji. Rezydenci postawili 
sobie za cel pomoc młodym ludziom w odnalezieniu swojego miejsca 
w szkole i w grupie rówieśników. Podjęli kwestie tożsamości, identyfi-
kacji i różnorodności w szkole i klasie szkolnej. Zależało im również na 
umożliwieniu uczniom doświadczenia formuły pracy innej niż szkolna 
(nastawionej na kreatywne myślenie, śmiałe wyrażanie swoich pomy-
słów, emocji i potrzeb). Finałem była trwała zmiana przestrzeni zie-
lonego zaułka przy boisku szkolnym – pomalowanie bramy i muru 
(napis: ZIEMIA OBIECANA oraz namalowanie ekranu, na którym 
można wyświetlać filmy jak w kinie plenerowym), zaaranżowanie 
ogródka kawiarnianego z leżakami i ławeczkami, rewitalizacja prze-
strzeni i otwarcie tej przestrzeni dla szkolnej społeczności. 
W ramach rezydencji udało się zmienić nastawienie części szkol-
nej społeczności do przestrzeni zaułka w nowej odsłonie i funkcji 
i wykonać happening (toast lemoniadowy na zakończenie działań) 
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towarzyszący otwarciu zielonego zaułka (akcja informacyjna osta-
tecznie na mniejszą skalę niż planowana – nie udało się puścić 
w radiowęźle zapraszającego na happening spotu o rezydencji, który 
został wcześniej nagrany i zmontowany).

Agnieszka Szymańska i Katarzyna Jeznach

Kroki

październik - listopad 2018 r.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 Kąt w Aninie

 

Celem rezydencji była aktywizacja uczniów, którzy mierzą się 
z problemami wycofania, depresji, spadkiem motywacji względem 
podejmowanych zobowiązań.

Finałem rezydencji była zmiana aranżacji jednej z sal lek-
cyjnych, zaprojektowana i wykonana przez uczniów. Metamorfoza 
dokonała się w najmniej przyjaznym pomieszczeniu, w którym 
odbywają się terapeutyczne spotkania grupowe. Sala ta kojarzona 
jest przez uczniów z trudnościami i wyzwaniami, jakie stawia przed 
nimi konieczność rozmowy o własnych problemach na forum grupy. 
Oddolne zaprojektowanie zmian w przestrzeni i realizacja pomysłów 
uczniowskich, miały wzmocnić w uczniach poczcie sprawczości. 
Uczniowie wraz z rezydentkami namalowali i wysprejowali podeszwy 
butów na ścianach, wykleili na nich ślady stóp, zakupili nowe pufy 
do sali (poprzednie były w złym stanie, uczniowie i nauczyciele 
chcieli je wymienić, co okazało się możliwe w ramach metamorfozy 
przestrzeni).
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Dzięki motywom stóp i podeszw, które układały się w tropy/
ścieżki, na ścianach powstał symboliczny obraz drogi ucieczki 
z „trudnej sali”, kojarzącej się jako miejsce konfrontacji z grupą. Zatem 
sala (oprócz nowego wyglądu i poprawy jej funkcjonalności), okazała 
się także odpowiedzią na potrzebę uczniów, by stworzyć w szkole 
przestrzeń ucieczki spod kurateli dorosłych. Grafiki na ścianie sali 
w sposób metaforyczny stawiają alternatywę: można tu zostać albo 
wyjść, uciec (nie dosłownie, ale w głąb siebie), oddalić się po śladach.

Katarzyna Lalik i Tomasz Michalczewski

Punkty wspólne 

październik - listopad 2018 r.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Księży Orionistów 

Celem rezydencji było znalezienie punktów wspólnych 
w środowisku MOW. Rezydenci szukali strategii, która skutecznie 
zintegruje grupę warsztatową, dlatego też skupili się na odnalezie-
niu symbolicznego wymiaru wspólnoty ośrodka, który wyrażałby 
się w podzielanych przez uczniów języku, myślach, opowieściach. 
Kolejnym krokiem było wytworzenie artefaktu będącego projektem 
zmiany (zatem nie realna zmiana przestrzeni, ale zaprojektowanie 
zmian na plakatach, planszach, itp.). Ośrodek zgłosił się sam do 
programu. W efekcie projektu powstały koszulki i plakat ze zdjęć 
wykonanych podczas warsztatów fotograficznych. Koszulka i plakat 



35

oprawione z antyramy, gotowe do zawieszenia w przestrzeni ośrodka. 
Zamówiono też koszulki dla uczestników warsztatów.

Alicja Szulc i Agnieszka Szymańska

Od czego nie wolno odwracać 

wzroku?

październik – listopad 2019
Technikum Kinematograficzno-Komputerowe 
im. Kieślowskiego

Celem rezydencji było budowanie lub wzmacnianie prze-
strzeni wspólnej, jaką jest lub może być szkoła, klasa. W projekcie 
Centrum Sztuki Włączającej „Gap się”, realizowanym przez Teatru 21, 
w którym to refleksji artystycznej, kulturowej i społecznej poddawane 
jest spojrzenie, rezydentki zdecydowały się skupić w pracy z mło-
dzieżą na zmyśle wzroku i wykorzystać w tym celu narzędzia wizualne 
(fotografia, wideo) oraz performatywne. 

Podczas warsztatów pedagogiczno-teatralnych podjęty został 
temat przestrzeni publicznej, jej znaczeń i funkcji, następnie w gru-
pach uczniów podjęte zostały pytania: Na co się gapimy? Od czego 
odwracamy wzrok? Jaki jest obraz osób z niepełnosprawnością 
w przestrzeni publicznej?

Finałem rezydencji było zaprojektowanie plakatów kampa-
nii społecznej i zbudowanie scenariuszy filmów reklamowych pod 
hasłem: Od czego nie wolno odwracać wzroku?
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O!SWÓJ dla nauczycieli i animatorów kultury to cykl bezpłat-
nych warsztatów, podczas których dzieliliśmy się doświadcze-
niem pracy teatralnej z osobami z niepełnosprawnościami. 
Uczestnicy pod okiem artystów prowadzących warsztaty 
i pedagogów teatru dowiedzieli się jak zarządzać różno-
rodnością, gdzie poszukiwać inspiracji oraz jak przekładać 
tematy społeczne na język teatru, pracę z uczniami i widzami. 
Spotkania były przestrzenią do wymiany doświadczeń, przy-
czyniły się do refleksji nad zagadnieniami „disability arts” 
(sztuki osób z niepełnosprawnościami) oraz do poszerzenia 
warsztatu pracy teatralnej. Punktem wyjścia do działań był 
repertuar Teatru 21.

Warsztatowy
kalendarz
O!SWÓJ
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O!SWÓJ 2017

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I ANIMATORÓW TEATRU 21
W TEATRZE STUDIO

7 PAŹDZIERNIKA 2017
prowadzący: Rafał Urbacki
Horyzont zdarzeń - przestrzeń wspólna, którą trzeba się 
podzielić.

Jak to zrobić, żeby sobie nie przeszkadzać i dzielić się jednocześnie 
z innymi miejscem, w którym się jest? Jakie myśli, emocje, stany ciała 
temu towarzyszą? Czy da się poczuć szczęście w tej sytuacji? Jakich 
wymiarów należy szukać, by znaleźć dla siebie przestrzeń swobody 
i wolności? Uczestnicy pracowali w oparciu o metody związane 
z pracą nad tożsamością ciała, ciałem w przestrzeni, stosunkiem ciała 
do ciała (osoby do osoby). Jako podstawę spotkania traktowaliśmy 
podstawy choreografii współczesnej i improwizację ruchową. Pod-
czas warsztatu staraliśmy się wypracować bezpieczną przestrzeń 
wymiany doświadczeń i dialogu o naszej różnorodności, która rodzi 
wzajemną ciekawość i równość.

8 PAŹDZIERNIKA 2017 
prowadzące: Justyna Sobczyk i Agata Manturzewska
Teatr 21! Aktor!! Jak rozbroić lęk!!!

Celem warsztatu było przyjrzenie się lękowi przed spotkaniem z oso-
bami z niepełnosprawnością. Tworzyliśmy bezpieczną przestrzeń 
dla nazwania swoich lęków. Czego się boimy w kontakcie z osobami 
z niepełnosprawnością? Czego boją się nasi uczniowie? Jak wspólnie 
ten lęk oswoić i rozbroić? Jak zadbać o komfort uczniów i swój? Jak 
wspólnie budować przestrzeń wzajemnego szacunku? 
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21 PAŹDZIERNIKA 2017
prowadząca: Justyna Wielgus
Ruchliwość jako metafora myślenia

Warsztat był zaproszeniem do udziału w praktycznym przypatrywa-
niu się ciału jako zdolnemu do sztuki.
Podążając za myślą Alaina Badiou, iż „ciało jest zdolne do sztuki i jest 
zarazem dokładną miarą tego, w jakim stopniu, w danym momencie, 
jest ono do niej zdolne” odbyliśmy mikro-retrospektywną podróż do 
archiwum własnych obrazów/ wspomnień naszego ciała w ruchu/ 
ciała – myślenia. Podjęliśmy pojęcie ciała tańczącego i ciała teatral-
nego. Przyglądaliśmy się temu, czym jest i może być ruch sceniczny, 
różnym metodom jego powoływania i praktykowania. Na przykładzie 
spektakli Teatru 21 analizowaliśmy jak może on się zmieniać i rozwijać, 
a nawet wytwarzać swój język, jako nową jakość warsztatu aktora czy 
języka przedstawiania. 
Poddawaliśmy analizie jak różne sposoby obecności scenicznej wpły-
wają na widza i kształtują jego relację z aktorem. Podstawą naszej 
pracy była improwizacja ruchowa z elementami improwizacji kon-
taktowej i ruchu autentycznego, wybrane elementy techniki Labana, 
Bartenieff oraz Erica Franclina.

22 PAŹDZIERNIKA 2017 
prowadzące: Justyna Lipko-Konieczna i Justyna Sobczyk
Zabierz głos

Podczas warsztatów wprowadziłyśmy uczestników w reżysersko-
-dramaturgiczną metodę pracy, angażującą na równi wszystkich bio-
rących udział w procesie twórczym. Poznawałyśmy różne strategie 
uruchamiania improwizacji dramaturgicznej, prowadzące do kolek-
tywnego budowania treści przedstawienia i wspólnego z aktorami 
tworzenia scenariusza teatralnego. Zastanawialiśmy się nad zmianą, 
którą wprowadza budowanie spektaklu jako przestrzeni wspólnej 
wypowiedzi i nad potencjałem teatru rozumianego jako wielogłos, 
szczególnie w kontekście polityki partycypacji. 
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28 PAŹDZIERNIKA 2017
Agata Skwarczyńska
O przestrzeni w działaniach teatralnych

29 PAŹDZIERNIKA 2017
prowadzący: Sebastian Świąder i Justyna Sobczyk
Wielogłos

Warsztat stanowił podsumowanie całości cyklu. Odwoływaliśmy się 
do zapamiętanych gestów, sekwencji ruchowych, doświadczeń ciała, 
a także tekstów i myśli, które pojawiły się podczas wcześniejszych 
spotkań. Stworzyliśmy wspólny performatywny utwór, esej na scenę, 
zastanawiając się nad teatrem i rolą nauczyciela – pedagoga teatru – 
reżysera w szkole.

O!SWÓJ 2018
DLA NAUCZYCIELI I ANIMATORÓW KULTURY

30 WRZEŚNIA 2018
prowadzące: Justyna Lipko – Konieczna,
Agnieszka Szymańska
Uruchamianie/odkrywanie potencjału.

Pedagogika Teatru jako filozofia pracy. Warsztat wprowadzający 
w kategorię niepełnosprawności od strony historyczno-kulturowej. 
Czym charakteryzuje się działanie pedagogiczno-teatralne w kon-
tekście pracy z osobami z niepełnosprawnościami? Jak budować 
proces teatralny uwzględniający potencjał i możliwości grupy? 
Warsztat miał charakter integracyjny, wprowadzający w zagadnienie 
niepełnosprawności i w sposób pracy Teatru 21.
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7 PAŹDZIERNIKA 2018
prowadząca: Justyna Sobczyk
Dynamika procesu tworzenia spektaklu w pracy z osobami 
z niepełnosprawnościami.

Warsztaty wprowadziły uczestników w metodę pracy bazująca na 
potencjale grupy. Spotkanie było okazją do podzielenia się metodą 
reżyserką wypracowaną w ciągu 13 lat pracy w Teatrze 21. Reżyser – 
pedagog teatru – co to oznacza? Jakie konsekwencje ma przyjęcie 
postawy pedagogiczno-teatralnej w pracy reżyserskiej, jak zmienia 
się proces tworzenia scenariusza, pisania na scenie. Podczas pracy 
skupiliśmy się na potencjale improwizacji w pracy reżyserskiej, pracy 
z tym, co jest obecne – zarówno jeśli chodzi o przestrzeń, pomysły, 
ale również opór ze strony grupy. Skupiliśmy się na uważnej obserwa-
cji, jak też na dynamicznym prowadzeniu aktorów w procesie pracy, 
nie zapominając o znaczeniu informacji zwrotnej. Reżyser-pedagog 
teatru czyli ten, który podąża za grupą, jednocześnie będąc z przodu. 
Spotkanie miało charakter praktyczny z elementami wykładowymi.

13 PAŹDZIERNIKA 2018r
prowadząca: Maja Parczewska
Inspiracje i doświadczanie.

Warsztaty dały szansę poznania metod pracy twórczej, ekspery-
mentowania, używania znanych tworzyw w nieoczywisty sposób. 
Uczestnicy zostali zaproszeni do szerokiego rozumienia kreatywno-
ści, także pozaartystycznego, m.in. jako postawy gotowości do prze-
łamywania stereotypów tak w myśleniu, jak i działaniu. Doświadczyli, 
że do uczestnictwa w działaniach nie są potrzebne żadne zdolności 
plastyczne, wystarczy dobra energia i otwartość na nowe kontakty 
i doświadczenia. Celem naszego spotkania było z jednej strony włą-
czenie uczestników w proces twórczy, uruchomienie osobistego 
potencjału, przefiltrowanie go przez własne potrzeby i możliwości, 
z drugiej odwołanie się do własnej praktyki zawodowej pod kątem 
możliwości przełożenia zdobytego doświadczenia na praktykę. Zna-
lazł się czas na zwrócenie uwagi na tzw. pułapki, w które artetera-
peuta może mimowolnie wpaść pracując z grupami zróżnicowanymi 
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pod względem dysfunkcji i deficytów. Tematowi temu poświęcony 
był krótki wykład o podłożu psychologicznym.

21 PAŹDZIERNIKA 2018 r. 13.00 – 19.00
prowadząca: Justyna Lipko – Konieczna
Otwieranie pola

Podczas warsztatów poznaliśmy różne możliwości budowania dra-
maturgii spektaklu, wydarzenia, scenariusza. Nasza praca koncentro-
wała się wokół pytania jak w polu dramaturgii stworzyć przestrzeń, by 
mogły wybrzmieć w niej indywidualne historie, gdzie każdy z uczest-
ników tworzący wypowiedź artystyczną ma prawo się wyrazić w spo-
sób wolny i twórczy. Za punkt wyjścia służyły przykłady spektakli, 
warsztatów i scenariuszy teatralnych Teatru 21.

28 PAŹDZIERNIKA 2018
prowadząca: Justyna Wielgus
Możliwości ruchu... 

Warsztaty wykraczały poza badanie ruchu czy poruszania się. Były 
okazją do zdefiniowania własnego obrazu siebie. Uczestnicy wyko-
nywali ćwiczenia z obszaru improwizacji kontaktowej i świadomości 
ciała oraz rozwijali umiejętność spontanicznego kreowania własnego 
języka ruchu. 

4 LISTOPADA 2018 
prowadzący: Justyna Wielgus i Sebastian Świąder
Ciało muzyki/muzyka ciała /instalacje

Jak nasze ciała reagują na dźwięki? Jak instrumenty stają się ciałami? 
Jak dźwięki ciała stają się muzyką samą w sobie... Podczas warsztatu 
przyglądaliśmy się jak wykorzystać synergię ciała i dźwięki w procesie 
twórczym. Wychodziliśmy od ruchu, organicznego dźwięku, przyglą-
daliśmy się eksperymentowi z improwizowanym chórem, zgłębimy 
się w zabawę z nagrywaniem, przetwarzaniem i odtwarzaniem.
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2019
SZKOŁA OSWAJANIA

28 i 29 września 2019 roku odbyła się konferencja „Szkoła Oswaja-
nia” zrealizowania w partnerstwie z Warszawskim Centrum Innowacji 
Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Konferencja miała charakter warsztatowo-dyskusyjny, i była wyni-
kiem doświadczeń, obserwacji, refleksji zdobytych przede wszystkim 
w ramach trzyletniego projektu O!SWÓJ realizowanego przez Teatr 
21 w warszawskich szkołach.

Szkoła publiczna jest przestrzenią wspólną. Jako teatr nie mamy 
dużego wpływu na cały system edukacji, ale ufamy, że można twór-
czo zmieniać i oswajać szkołę, korzystając z potencjału, który tkwi 
w nauczycielach i mikrośrodowisku każdej szkoły.

Wspólnie, w różnorodnym gronie wspieramy ten potencjał: rozma-
wialiśmy o szkole i podjęliśmy próbę znalezienia nowego źródła dla 
lepszego, opartego na empatii funkcjonowania szkoły i wszystkich jej 
współtwórców, do których zaliczamy nauczycieli, uczniów, rodziców 
czy instytucje kultury. Było to spotkanie nauczycieli, artystów, kurato-
rów, pedagogów teatru oraz badaczy, dla których ważna jest eduka-
cja oparta na dialogu, szacunku dla różnorodności, otwarta na miasto 
i jego ofertę, nie uciekająca od wyzwań i problemów. Celem konfe-
rencji było wsparcie nauczycieli w procesie edukacyjnym za pomocą 
twórczych narzędzi z obszaru sztuki. Skupiliśmy się na relacjach 
panujących w szkole, na kreatywnej pracy projektowej czerpiącej 
z potencjału uczniów, budującej poczucie wspólności i demokracji, 
przy pełnym poszanowaniu różnorodności.
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W programie konferencji „Szkoła oswajania” znalazły się następu-
jące wydarzenia:
- prezentacje spektaklu Teatru 21 „Trolle” w reż. Justyny Sobczyk
- warsztaty do spektaklu „Trolle” prowadzenie: Justyna Sobczyk 
i Justyna Wielgus
- warsztaty dla wszystkich uczestników konferencji: „Architektura 
relacji” prowadzenie Justyna Sobczyk i Justyna Wielgus
- panel dyskusyjny „Krajobraz szkoły”, prowadzenie: Katarzyna Kali-
nowska z udziałem: Arkadiusza Walczaka, Jerzego Wiśniewskiego, 
dr Moniki Staszewicz.
- warsztaty: „Ciało pedagogiczne” prowadzenie Justyna Wielgus, 
Język - pole władzy, prowadzenie: Justyna Lipko – Konieczna, Poro-
zumienie bez Przemocy w pracy nauczyciela prowadzenie: Magda-
lena Sendor, Razem i osobno- punkty przecięcia, prowadzenie: Maja 
Parczewska
- panel dyskusyjny: Artyści i szkoła, prowadzenie: Agnieszka Szymań-
ska z udziałem: Ewy Machnio, dr Barbary Kwiatkowskiej – Tubylewicz 
i Beaty Zuziak.
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