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Szanowni Państwo,

niniejsza broszura informacyjna stanowi zbiór przemówień 
wygłoszonych przez pedagożki teatru i twórczości podczas 
interaktywnej konferencji Teatr nie gryzie. Ugryź teatr!, 
która odbyła się w Teatrze Pinokio w Łodzi w dniu 8 listopa-
da 2019 roku. Z jednej strony stała się ona podsumowaniem 
trzeciej edycji projektu Włącz teatr! (dofinansowanego ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Urzędu Miasta Łodzi), z drugiej zaś – forum szeroko 
pojętej edukacji teatralnej. Cieszyliśmy się z tego spotkania 
tym bardziej, że zgromadziło ono nie tylko edukatorów, pe-
dagogów i nauczycieli, ale także uczniów. Wciąż wierzymy, 
że taka wymiana doświadczeń i spojrzeń na teatr jest do-
brą, jeśli nie najlepszą, a może i jedyną właściwą praktyką. 
Chociaż o tym, czy możemy tu mówić o jakimkolwiek „jedy-
nym właściwym” – na kolejnych stronach…

Życzymy Państwu wszystkiego najsmaczniejszego. 
Bo Teatr nie gryzie. Ugryź teatr!



1. Teatr jest jak Masterchef 

 Wszyscy mamy zęby. I jestem pewna, że wszyscy 
znamy też program, który od jakiegoś czasu święci triumfy 
w jednej ze stacji telewizyjnych. Masterchef. Teatr jest jak 
Masterchef. Tyle, że bardziej przyjazny, bo nie ma w nim 
jurorów, nikt nie będzie rzucał talerzami i nikt nie każe Wam 
„oddać fartucha”. W teatrze znajdzie się stanowisko i miej-
sce dla każdego. Edycja dla dzieci i młodzieży, edycja dla 
dorosłych… A pojawienie się na spektaklu jest jednym 
z tych odcinków, w których każdy z uczestników do-
staje te same składniki. Każdy te same, bez wyjątku. 
Podstawa: mąka, cukier, proszek do pieczenia. Jajka, mle-
ko, olej. Do wyboru polewy, owoce, czasem trochę jadalne-
go brokatu, posypki. Potwornie nudny byłby to program, ten 
Mastechef, gdyby każdy piekł w nim jedno i to samo. Więc 
uczestnicy kombinują – jedni mieszają, inni miksują, jedni 
rozmącają, inni ubijają... I naprawdę rzadko się zdarza, żeby 
cokolwiek było tam niejadalne i truło ludzi (chyba, że bez 
zastrzeżeń wierzymy Magdzie Gessler). Teatr – to Master-
chef. Spektakl – to (zaledwie!) składniki. 

 Edukacja teatralna, czy, tak jak ją wolę nazywać, 
„warsztatowanie”, to właściwie wszelkie kuchenne „przy-
dasie”. Propozycje ćwiczeń i zabaw mają teatralnym Ma-
sterchefom pomóc. Oczywiście są tacy, którzy ciasto za-
gniatają wyłącznie ręcznie. I tak też można. Ale czasem 
drewniana szpatułka i metalowa trzepaczka ułatwiają robo-
tę. Sprawiają, że wszystko znacznie przyjemniej jest nam ze 
sobą łączyć. Dzięki nim pozbywamy się irytujących grudek, 
a nadzienia i kremy mają gładszą konsystencję i łatwiej je 
potem skonsumować i strawić. „Warsztatowanie” – to na-
rzędzia. 

 Nie ma jednego idealnego przepisu na tort (chyba, 
że po raz kolejny wierzymy Magdzie Gessler). Uczest-
nicy Masterchefa, także tego teatralnego, wykorzystują 
własne doświadczenia i wyobraźnię do tego, żeby stwo-
rzyć… pewną potrawę. Trzymajmy się tortu. Gdyby każdy 
z nas zamknął teraz oczy i wyobraził sobie tort, mogliby-
śmy otworzyć tu najbardziej różnorodną wirtualną cukier-
nię w mieście. Jedno hasło – kilkadziesiąt wizji. Podobnie 
z pieczeniem. Podobnie z interpretacją i gryzieniem teatru. 
Tylko od nas zależy, czy użyjemy jednego, czy dwunastu 
biszkoptowych albo jakichkolwiek innych spodów – warstw. 
Czy przełożymy je lekkim, orzeźwiającym nadzieniem, czy 
ciężkim kremem na bazie masła. Czy ostatnie piętro przy-
stroimy przysłowiową wisienką, czy zostawimy je w wersji 
domowej, nieperfekcyjnej, niedopracowanej, z przypadko-
wą artystyczną plamą słodkiej czekolady. 

 Ograniczają nas nasze doświadczenia, które możemy 
zdobywać. Wyobraźnia, którą możemy rozwijać. Do tego 
smak, który możemy kształtować. No i zęby, ale te mamy 
jeszcze wszyscy. A teraz najlepsze: w teatrze, w przeciwień-
stwie do Masterchefa, naprawdę nie znajdziecie jurorów. 
Nikt nie będzie rzucał talerzami i nikt nie każe Wam „oddać 
fartucha”. Teatr nie ocenia. Teatr nie gryzie. Edukator rów-
nież nie powinien oceniać. Ani gryźć. Pedagog i uczeń tak-
że. Raczej poszerzajmy swoje teatralne książki kuchar-
skie o nowo podpatrzone „przepisy na”. Raczej róbmy 
wystawy teatralnych tortowych interpretacji. I degusta-
cje. Degustacje róbmy koniecznie!

Marta Magalska, 
specjalistka ds. edukacji Teatru Pinokio w Łodzi, 

teatrolożka i arteterapeutka



2. Pedagogika teatru a strach
 Pomyślałam sobie, że jest jeden bohater, który bardzo 
silnie upomina się o to, by o nim opowiedzieć, i jest to uczu-
cie. Ale o nim za chwilę. Kiedy przeglądałam informacje zapo-
wiadające nasze dzisiejsze spotkanie, rzuciło mi się w oczy, 
że we wszystkich wiadomościach pojawiało się hasło eduka-
cja teatralna, nie było zaś mowy o pedagogice teatru. Chcę 
się zbuntować. Chcę się przeciwko temu zbuntować, bo 
edukacja teatralna wprowadza rodzaj kształcenia arty-
stycznego, w którym istnieją określone cele. Zakłada 
ona, że do czegoś dążymy, że musimy zdobyć konkret-
ne umiejętności i kompetencje, by być pełnoprawnymi 
współodbiorcami teatru. Edukacja teatralna zakłada taki 
rodzaj dyskursu, w którym teatr staje się przestrzenią nazna-
czoną różnymi normami i zasadami, których musimy nauczyć 
się czytać, żeby ten teatr rozumieć. 

 Jeśli pamiętacie Lato Muminków Tove Jansson i wielką 
powódź, to być może przypominacie sobie także, że Mumin-
ki dopłynęły do wielkiego domu, ale nikt nie wiedział, co to 
jest. Jedyną, która orientowała się, czym może być ta dziwna 
przestrzeń, była Emma Szczurzyca, wdowa po inspicjencie 
Filifionku. I ona po pierwsze nazwała to miejsce, powiedziała: 
to jest teatr. Ale nikt nie rozumiał c z y m jest teatr. Więc 
dodała kilka rzeczy, a jedna z nich była moim zdaniem naj-
ważniejsza. Powiedziała: teatr nie jest salonem. I jest to fun-
damentalne założenie, z którego wychodzi bardzo bliska mi 
pedagogika teatru.

 Pedagogika teatru mówi – Wam, nam, mnie – o tym, że 
teatr jest przestrzenią demokratyczną i że każdy z nas ma 
wystarczające kompetencje do tego, żeby w nim być, żeby 
się z nim spotykać. Nikogo nie wyklucza, nie tworzy elit, nie 
wyznacza osób, które w jakiś szczególny sposób uprawnione 
są do jego odkrywania. Pedagogika teatru stara się zburzyć 
mury, zwane konwencjami lub kompetencjami teatralnymi, 
które powinniśmy umieć czytać i którymi powinniśmy umieć 
się posługiwać, a które buduje… edukacja teatralna. 

 Poza tym w pojęciu pedagogiki teatralnej mieści się 
ważne słowo: pedagogika. Być może nie wszyscy orientują 
się, czym ona jest, ale wiele mądrych osób mówi o tym, że 
jest to zbiór dziedzin z zakresu nauk społecznych, filozoficz-
nych, psychologicznych, a nawet z zakresu medycyny. Ale 
tak naprawdę pedagogika oznacza umiejętność bycia 
z ludźmi. I do tego właśnie zachęca pedagogika teatru – 
do spotkania. Do spotkania siebie, Was, nas – w teatrze. 
W dodatku zakłada rzecz najważniejszą, czyli podmiotowość 
każdego uczestnika. Upomina się o głos słabszych. Zachę-

ca do tego, żeby szukać odpowiedzi i nowych sensów…  
Ale również mówi nam: jesteś okej ze swoim nie wiem. 
Daje możliwość łamania bezpiecznych, znanych i skodyfiko-
wanych barier. Proponuje bycie w kontakcie i relacji. I dobrze 
zdaje sobie sprawę, że nie każde takie spotkanie prowa-
dzi do zgody i porozumienia – może także prowadzić do 
konfliktu. Mamy prawo nie być na niego przygotowani. Tyle, 
że teatr nie jest ani salonem, ani bezpieczną przystanią. 

 Podczas jednego ze spotkań warsztatowych nawiązu-
jących do spektaklu Kapitan Nemo. 20.000 mil podmorskiej 
żeglugi Teatru Pinokio w Łodzi, trzynastoletnia uczennica po-
wiedziała w imieniu jednego z bohaterów: boję się, że ktoś 
odkryje mój strach i jestem z tym sam. Strach. To jest ten 
bohater, o którym przede wszystkim chciałam dziś powie-
dzieć. Pedagogika teatru zachęca, aby wyjść poza myślenie 
o tym, że jesteśmy ze swoim strachem sami. Poza tym wiąże 
się także z definicjami odwagi i strachu. Bo odwaga to nie 
jest brak strachu. Odwaga to podjęcie decyzji o tym, że 
istnieje coś ważniejszego niż mój strach. I jeśli pedago-
gikę teatru traktować jako rodzaj mediacji pomiędzy twór-
cą a odbiorcą, sztuką a życiem, intelektem a przeżyciem…  
To myślę, że najpilniejszym jej zadaniem jest teraz zakomu-
nikowanie Wam, nam… Pani, Panu… Że stać Cię na uwagę. 
W każdej sytuacji. I nie jest to przekaz adresowany jedynie 
do widzów, ale także do samego teatru. Przynajmniej takiego 
teatru, w który ciągle wierzę – i który chciałabym oglądać.

Anna Mrozińska-Szmajda, 
polonistka, pedagożka, animatorka kultury 

i promotorka sztuki książki dla dzieci



Kamila Witerska, 
adiunktka w Katedrze Pedagogiki Twórczości Akademii 

Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i członkini 
Stowarzyszenia Edukatorów Dramy National Drama

3. Co ma wspólnego gekon 
 z butami?, czyli rzecz 
 o edukacji otwartej
 Popatrzcie na swoje buty. Przyjrzyjcie się podeszwom. 
Czy zawsze były właśnie takie? Czy ludzie od zawsze chodzili 
w takim właśnie obuwiu? Co się zmieniło? Jak zmieniało się 
na przestrzeni dziejów? Dlaczego się zmieniło?

 Zmiany następują w toku rozwoju produktu, świata, 
ludzi. Rodzą się z potrzeb, z konieczności, z chęci. Zmia-
na jest nieunikniona. Często zmiany powstają z inspira-
cji. Podeszwy tak zwanych traperów powstały z inspiracji 
dr Martensa oponą samochodową. Co ma wspólnego 
gekon z butami? Łapy gekona stały się inspiracją do stwo-
rzenia nowej generacji podeszwy butów wysokogórskich 
– podeszwy dobrze trzymającej się podłoża, ale też łatwo 
odrywającej się od niego. Istnieje cała nauka poświęcona 
inspiracjom świata techniki osadzonym w świecie przyro-
dy – bionika. Dzięki takim inspiracjom pojawiły się wygodne 
zapięcia velvet crochet, radiolokacja, czy samoczyszczące 
pojemniki i dachówki. 

 Inspirować można się w różny sposób i dzięki różnym 
źródłom, nie tylko tym pochodzącym ze świata przyrody, ale 
też szeroko pojętej kultury. W pewnym sondażu telewizyj-
nym zapytano doświadczonych przedsiębiorców, jaką radę 
daliby tym początkującym. Oprócz takich cennych rad, jak: 
podejmuj ryzyko, zawsze miej wiarę w swoje możliwości, 
czy wykorzystuj środki z Unii Europejskiej, pojawiła się taka 
oto wypowiedź: staraj się być otwarty na wszystko, co 
cię otacza. Otwórz szeroko oczy i patrz. Bierz udział w róż-
nych przedsięwzięciach, chodź na wystawy, przedstawie-
nia, konferencje i spotkania. Czytaj, spotykaj się z ludźmi 
i obserwuj świat, bo ci, którzy tego nie robią, stoją w miej-
scu, a Ty stajesz się bogatszy i każda z tych pozornie nie 
związanych z twoim biznesem rzeczy może Cię nagle zain-
spirować, dzięki czemu Twój biznes zyska nowy wymiar.

 Jakie to wszystko ma przełożenie na szkołę i jaki 
ma związek z teatrem? Szkoła może być miejscem, gdzie 
ułatwia się uczniom „gryzienie” i próbowanie rozmaitych 
rzeczy. Teatr, literatura, film i związane z ich odbiorem do-
świadczenia otwierają… głowy. Szkoła w takim rozumie-
niu to miejsce twórczego przetwarzania informacji 
pochodzących z różnych źródeł, to nieustanny między-
ludzki dialog. I taka szkoła – to właśnie szkoła otwar-
ta. Otwarte programy, otwarte podręczniki, otwarte lekcje, 
które uczniowie zapełniają różnorodnymi treściami; treścia-

mi, które są dla nich ważne, bo tylko takie potrafią zaan-
gażować i zachęcić do działania. Tylko wtedy uczniowie 
wymyślą nowy rodzaj podeszwy, który będzie miał coś 
wspólnego z łapą gekona.



4. Determinanty aktywności 
 twórczej, czyli rzecz 
 o postawie twórczej 
 Moja przygoda, a może „zabawa” w teatr, rozpoczę-
ła się mniej więcej w przedszkolu. Znakomicie pamiętam 
dzień, w którym wystrojona w koszulkę nocną stałam przed 
lustrem w świetle kinkietów – niczym w świetle reflektorów 
– i wypowiadałam magiczną kwestię: kłaniajcie się kró-
lewnie, kłaniajcie się księżniczce! …spontanicznie, bez 
obaw, lęków i w poczuciu bezgranicznej akceptacji naj-
bliższych. Ta dziecięca aktywność twórcza dojrzewała we 
mnie w kółkach teatralnych i teatrze amatorskim, prawdo-
podobnie po to,  by zamienić się w fascynację problemem 
percepcji sztuki i edukacji teatralnej w rozwoju dziecka, 
w rozwoju człowieka. Percepcja przedstawień teatralnych 
przez dzieci w młodszym wieku szkolnym – tak brzmiał te-
mat pracy mojej pracy magisterskiej, który pochłonął mnie 
całkowicie i bez reszty. Przez wiele lat wszystkie moje zain-
teresowania edukacją, kulturą, sztuką i metodami aktywizu-
jącymi myślenie i działanie, zbierały się pod parasolem, któ-
ry dziś mogłabym nazwać rozwojem myślenia twórczego 
i wspieraniem postawy twórczej każdego człowieka.

 To jest dla mnie podstawowy cel edukacji teatralnej. 
Wiąże się on z konsekwentnym kształtowaniem człowieka 
„wielowymiarowego”, u którego intelekt łączy się z emo-
cjami, a  poznanie z przeżyciem, wartościowaniem 
i świadomym wytyczaniem dróg oraz celów własne-
go rozwoju. Sama wielokrotnie wykorzystywałam techni-
ki twórczego rozwiązywania problemów, by móc uczynić 
z nich narzędzie w pracy z  młodzieżą – zachęcające ją do 
twórczego myślenia i przekraczania granic, do kształtowa-
nia własnej postawy twórczej.
 
 Teatr rozwija osobowość oraz procesy poznawcze, 
kształci określone formy myślenia, które stanowią pod-
stawę samodzielnego rozwiązywania problemów. Eduka-
cja teatralna stwarza szansę na to, by mierzyć się z nimi 
w sposób twórczy. Daje także możliwość tworzenia „tak po 
prostu” – nowej idei, konwencji, dzieła… Teatr i edukacja 
teatralna wyzwalają zainteresowanie, będące jednym z naj-
ważniejszych celów nauczania i wychowania we współcze-
snej szkole, stanowiące źródło motywacji do uczenia się. 
Mają też ogromną wartość wychowawczą – udowadniają, 
że działanie nie musi być zakończone „jedynym słusznym” 
wytworem, społecznie nowym i cennym. Działanie rodzi 
się, staje, przekształca. 

 Teatr i edukacja teatralna powinny być brane pod uwa-
gę przy tworzeniu programów szkolnych ze wszystkich 
przedmiotów i powinny stać się koncepcją wychowania 
w szkole. Tylko w takich warunkach ma szansę rodzić się 
prawdziwa postawa twórcza, zespół predyspozycji emo-
cjonalno-motywacyjnych, poznawczych i sprawczych, który 
w sprzyjających warunkach zewnętrznych pozwala uczniom 
reorganizować dotychczasowe doświadczenia i tworzyć lub 
po prostu odkrywać coś dla nich nowego i pożytecznego. 
A to jest przecież klucz do szczęścia!

Monika Just, 
trenerka twórczego myślenia, pedagożka, edukatorka,  

superwizorka treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia 
Kreatywności, wykładowczyni Uniwersytetu Łódzkiego 

i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi



5. Wystąpienie jak ta lala, 
 albo o filozofii
 Kiedy byłam małą dziewczynką, pytano mnie – kim będę, 
kiedy dorosnę. Nigdy nie chciałam być aktorką ani piosenkar-
ką, bo bardzo stresowały występy publiczne. Nie wykazywa-
łam też żadnych zdolności do śpiewania… Chciałam za to być 
panią sprzedającą warzywa albo nauczycielką, taką mającą 
swoją klasę wychowawczą. Potem, zderzając się z realiami 
pracy w szkole, zrozumiałam, że ograniczenia, w ramach któ-
rych będę musiała funkcjonować, nie są dla mnie. 

 Kiedy skończyłam studia filozoficzne, stanęłam w ob-
liczu pytania: co teraz? Chciałam zajmować się filozofią, 
a raczej filozofowaniem, ale mówiono mi, że nie ma na to 
zapotrzebowania i nikt mi za to nie zapłaci.  Obawiałam się, 
że niewiele potrafię i nie mam niczego do zaoferowania. Do 
czasu, kiedy spotkałam moją (obecnie długoletnią już) przy-
jaciółkę, która z absolutnym przekonaniem powiedziała mi: 
Ania, przecież po filozofii możesz robić WSZYSTKO.

 Od kilku lat zajmuję się filozofowaniem z dziećmi 
i młodzieżą, rzadziej z dorosłymi, bo ci ostatni mają 
w sobie o wiele mniej elastyczności i otwartości na 
trudne tematy, choć z moimi przyjaciółmi rozmawiamy 
oczywiście o najważniejszych dla nas kwestiach: miłości, 
przyjaźni, lojalności, prawdzie, szczerości, samotności, do-
bru i złu, życiu i śmierci. Z dziećmi poruszamy tematy równie 
trudne, co ważne, ale przede wszystkim niezwykle cieka-
we. Rozmawiamy: o początku świata, o Bogu – czy sam się 
stworzył, po co ludzie modlą się do niego i dlaczego nie-
którzy modlą się do Latającego Potwora Spaghetti, o du-
szy: czy istnieje, czy można ją zobaczyć, czy mają ją pierogi 
ruskie, o mózgu i umyśle: czy są tym samym, o człowieku: 
z czego się składa, o pięknie: czym właściwie jest. 

 Z filozofowaniem trafiłam w końcu do teatru. A teatr, 
ze swoim bezpośrednim kontaktem z widzem, z całą zmysło-
wością, w której widzę, słyszę i czuję, a więc doświadczam 
na żywo tego, co się dzieje na scenie, zaprasza do emo-
cjonalnej i intelektualnej wycieczki w głąb nas samych. 
Konfrontuje nas z tym, co czujemy, myślimy, jak widzimy sie-
bie, innych, świat. Jak to interpretujemy i co z tego wynika. 
Zachęca do rozmowy o tym, co jest dla nas ważne. O tym, 
co kochamy, co rozbudza nas do żywego. Jeśli będzie-
my mieć szczęście, bez względu na to, ile mamy lat, 
do końca życia będziemy zadawać sobie pytania: kim  
jestem? co jest dla mnie ważne? jaki jest sens wszystkie-
go? A może nawet: dlaczego istnieje raczej coś, niż nic?

 Okazało się, że filozofia, praktykowana z głową i poczu-
ciem humoru, jest totalnym projektem na życie. Myliłam się ja 
(na początku swojej drogi), niektórzy dorośli, którzy „chcieli 
dobrze”, a także pan doradca zawodowy, który stwierdził, 
że jak się ma tatuaże, słucha się rapu i studiuje filozofię, to 
nie znajdzie się pracy. Mam wspaniałą pracę, w której 
czasem ja prowadzę dzieci i nastolatków, a czasem oni 
mnie, w rejony myśli, wyobrażeń i doświadczeń, które mogą 
zaoferować tylko wybrane prace na świecie. A zatem zachę-
cam: studiujcie filozofię, chodźcie do teatru, podróżujcie, 
prowadźcie głębokie rozmowy na trudne tematy i szukaj-
cie przyjaciół, z którymi będzie mogli to dzielić.

Anna Jurek, 
edukatorka seksualna i filozofka, autorka programu 

edukacji seksualnej dla młodzieży realizowanego przez 
Fundację SPUNK i propagatorka programu Filozofowania 

z dziećmi autorstwa Matthew Lipmana



Koordynacja merytoryczna: Marta Magalska (Teatr Pinokio w Łodzi)
Działania promocyjne: Natalia Szeligowska (Teatr Pinokio w Łodzi)
Identyfikacja graficzna: Punkt Widzenia
Dokumentacja zdjęciowa: HaWa

Dyrektor teatru: Rafał Sabara
Zastępca dyrektora: Kamila Majchrzycka-Szymańska 
Asystentka dyrekcji i specjalistka ds. kadr: Grażyna Wozińska
Kierownik Działu Produkcji i Promocji: Marta Olejniczak
Producentka: Agata Zubrzycka
Inspicjentka: Anna Woźniak-Płacek 
Zastępca kierownika ds. sprzedaży: Marzena Kruszko-Uszyńska 
Promotorka: Justyna Piasecka
Kasjerka: Sylwia Gabara
Specjalistka ds. promocji: Natalia Szeligowska
Specjalistka ds. edukacji: Marta Magalska
Główna księgowa: Jolanta Knapińska
Księgowe: Ewelina Drabik, Ilona Szymczak
Kierownik administracji: Roman Rylik
Specjalistka ds. archiwum zakładowego: Barbara Obara
Kierownik techniczny: Karolina Łyszkowicz
Zastępca kierownika ds. pracowni elektroakustycznej: Mariusz Rapała
Realizator oświetlenia scenicznego: Marcin Górczak
Realizatorzy nagłośnienia scenicznego: Kamil Stasiak, Tomasz Wiktorowicz
Brygadier sceny: Jerzy Skiba
Zastępca brygadiera sceny: Roman Chmielewski
Zespół techniczny: Ernest Adamiec, Dariusz Kielan, Krzysztof Wieczorek
Kierowcy: Paweł Turkiewicz, Grzegorz Wieczorek
Zastępca kierownika ds. pracowni: Kinga Rarata
Pracownia plastyczna: Monika Bojanowska
Pracownia krawiecka: Dorota Banasiak, Violeta Glińska
Garderobiana: Mariola Rapała
Sprzątaczki: Katarzyna Adamiec, Renata Janik, Ewa Obarek 
Portierki: Barbara Malowaniec, Jolanta Owczarek, Henryka Picheta, 
Grażyna Sikora, Anna Warkoczewska, Hanna Weimann



Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury oraz budżetu Miasta Łodzi.


