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– Socially Engaged Theatrical Education



• praca z maską
• realizacja plastyczna masek
• metody pracy teatru forum

• animacja przedmiotu 
• mowa ciała 

• inwencja w głosie
 

KA1 – We Learn Lifelong To Serve Others 
– Socially Engaged Theatrical Education



UCZESTNICY PROJEKTU:
Marta Czajczyńska – socjoterapeuta, mediator, edukator 

Anna Dąbrowicz – artysta plastyk, edukator 

Maria Goldstein – koordynator

Hanna Jastrzębska-Gzella – edukator dramy

Agnieszka Kowalska-Owczarek – artysta plastyk, trener głosu

Jola Królicka – artysta plastyk, edukator

Agnieszka Szygendowska – konserwator sztuki, edukator

Kinga Zajdel-Karasińska – instruktor teatralny

Zdjęcie nagrodzone w konkursie Selfie +.
Po rozgrzewce grupa warsztatowa wraz z prowadzącą zajęcia  
i koordynatorem projektu na czele gotowa do działań w ramach 
kursu technik teatralnych. 
Wcielamy się w rolę za pomocą masek, które założone „pod-
powiadają” kim możemy być, w kogo możemy się wcielić przez 
najbliższą godzinę. Jesteśmy gotowi do podjęcia nowych 
wyzwań i ról w edukacji teatralnej. 
Projekt „Uczymy się by służyć innym – społecznie zaanga-
żowana edukacja teatralna” stanowi zbiór działań wpisujących 
się w europejski plan rozwoju Poleskiego Ośrodka Sztuki. Kurs 
szkoleniowy „O zastosowaniu interaktywnych technik lalkarskich 
w edukacji osób dorosłych”, zorganizowany przez Teatr Tsvete  
w Sofii w Bułgarii umożliwił nam pogłębienie edukacyjnej metody 
i techniki teatru forum.



GOTOWI DO NOWYCH WYZWAŃ I RÓL
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Projekt „Uczymy się przez całe życie by służyć innym – społecznie  zaangażowana edu-
kacja teatralna” stanowi zbiór działań wpisujących się w europejski plan rozwoju Poleskiego 
Ośrodka Sztuki. Zakłada on rozwijanie współpracy i wymianę doświadczeń promujących 
aktywność twórczą osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na inność, wiek, niepełno-
sprawność i doświadczanie przemocy oraz podniesienie i rozszerzenie posiadanych kwali-
fikacji zawodowych osób pracujących dla tych środowisk.

W projekcie wzięli udział przede wszystkim pracownicy Poleskiego Ośrodka Sztuki (teatro-
lodzy i instruktorzy kulturalno-wychowawczy) oraz związani z naszą instytucją wolontariusze 
zajmujący się aktywnie dramą i psychoterapią. Spośród nich wybrane 7 osób pojechało na 
kurs szkoleniowy „O zastosowaniu interaktywnych technik lalkarskich w edukacji osób doro-
słych”, zorganizowany przez Teatr Tsvete w Sofii w Bułgarii. Poznane w ramach mobilności 
edukacyjnej metody i techniki teatru forum zostały zaprezentowane (dwukrotnie) podczas 
warsztatów na XIII Międzynarodowym Biennale. Spotkania Teatralne „Terapia i Teatr”. Festiwal 
organizowany przez Poleski Ośrodek Sztuki jest wydarzeniem prestiżowym, kształtującym 
polskie i międzynarodowe środowisko. W ramach festiwalu odbywa się przegląd teatralny, 
warsztaty arteterapeutyczne i artystyczne  oraz projekcje filmowe. Festiwalowi towarzyszą 
wystawy prac plastycznych niepełnosprawnych artystów oraz konferencja naukowa. Trzecie 
spotkanie warsztatowe odbyło się podczas akcji „Dotknij Teatru”, stanowiącej interdyscy-
plinarną formę powszechnej edukacji teatralnej. Prowadzone warsztaty implementowały 
poznane podczas mobilności edukacyjnej metody pracy dla uczestniczących w festiwalu, 
edukatorów i animatorów, pracujących w środowiskach osób dorosłych zagrożonych mar-
ginalizacją oraz warsztaty z wytwarzania lalek i masek. Jako bezpośredni beneficjenci 
projektu podzieliliśmy się naszą wiedzą z jego beneficjentami pośrednimi – edukatorami  
i animatorami, opracowując program warsztatów.

Zawiązaliśmy grupę TEATR W DZIAŁANIU, która po zakończeniu realizacji projektu będzie 
kontynuowała tego typu działania realizując warsztaty i spektakle teatru forum. Osiągnięte 
rezultaty będą upowszechniane poprzez wykorzystywanie wiedzy i materiałów zdobytych  
w czasie trwania projektu.

TEATR W DZIAŁANIU
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TEATR TSVETE
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MASKI
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PRZYMIERZANIE MASEK



1414

BUDOWANIE POSTACI
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PRACA Z MASKĄ I TKANINĄ
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JAK ZROBIĆ MASKĘ

Aby powstała maska teatralna potrzebny jest model. Tym razem 
swojej twarzy jako modelu zgodziła się użyczyć Hania. Z grupą 
wsparcia tuż przed akcją „maska”.
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Przygotowanie twarzy Hani do zdjęcia gipsowej formy.
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Aby powstała maska teatralna potrzebny jest model. Tym razem 
swojej twarzy jako modelu zgodziła się użyczyć Hania. Z grupą 
wsparcia tuż przed akcją „maska”.
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Skóra posmarowana wazeliną, oczy zabezpieczone gazą. 
Zaraz się zacznie.



3030

Powstał negatyw twarzy, czyli forma.
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Negatyw jest smarowany izolatorem.
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Forma wypełniana jest gipsem.
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Po zastygnięciu gipsu można zdjąć formę.
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Gipsowy odlew twarzy Hani.
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Odlew jest przygotowany do dalszej pracy.
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Na gipsowym odlewie Mistrz dodaje plastelinę modelując i nadając
twarzy Hani wybrany charakter, w tym wypadku Czarownicy.
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Oto efekt modelowania na odlewie twarzy.
Jest Czarownica.
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Na wymodelowaną „nową „ twarz Hani jako Czarownicy Mistrz 
nałoży silikonową formę.
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Wnętrze formy silikonowej w usztywniającym ją gipsowym 
„płaszczu”, po wyjęciu plasteliny i modelu. Taką formę wykleja się
warstwą masy papierowej i pozostawia dowyschnięcia.
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Wyjętą z formy maskę trzeba wyszlifować i pomalować.
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Maska Czarownicy gotowa.
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A teraz pierwsze próby teatralne.
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ĆWICZENIA TEATRALNE
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O zastosowaniu interaktywnych technik lalkarskich w edukacji osób dorosłych.

W programie: 

• warsztat realizacji masek – nietypowe maski o utrwalonych emocjach; w zamyśle wyko-
rzystujący element „etykietowania” osób; użyteczny dla aktorów, którzy grają np. licealistów 
młodszych od aktorów o 30 lat

•  warsztat pracy z maską – zaangażowanie całego ciała w kreowanie postaci – kiedy nie 
mamy słów i mimiki relacje między postaciami, przeżycia postaci, emocji, postawy muszą 
być wyrażane za pomocą całego ciała

• animacja różnego rodzaju materii nieożywionej. Fragmenty podartych gąbek o różnych 
kształtach, dowolnych przedmiotów (próby odnalezienia swoistego ruchu dla danego przed-
miotu), tkanin w połączeniu z maską, części garderoby; do niektórych zadań motywatorem 
była muzyka. 

• ćwiczenia wokalne angażujące całe ciało, uruchamiające różne rodzaje rezonatorów  
w ciele, wyzwalające naturalną ekspresję

• ćwiczenia budujące ruch różnego rodzaju postaci

• kreowanie wyrazu postaci za pomocą pracą partiami ciała odpowiadającymi kolejno za 
wyrażanie się za pomocą intelektu, uczuć i siły

• ćwiczenia rozwijające obserwację i uważność 

dyskusje dotyczące rezultatów teatru forum z zastosowaniem masek i lalek w zwalczaniu 
niekorzystnych zjawisk społecznych, ksenofobii, uprzedzeń i w przeciwdziałaniu przemocy 
i agresji

GŁÓWNE ZAGADNIENIA SZKOLENIA
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ANIMACJA PRZEDMIOTU
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Artykuł Marty Czajczyńskiej – uczestniczki projektu na Elektronicznej Plat-
formie na Rzecz Uczenia się Dorosłych w Europie EPALE
 

Czyżby wszystko było grą
Czyż naprawdę masek sto człowiek nosi w twarzy swej?
Czyż ten człowiek mieniąc się tysiącami ludzkich wcieleń jest naprawdę tylko jeden?
Może na człowieka z góry
są zsyłane te postury
te postawy ruchy gesty pozbierane z ludzi przeszłych
przyszłych teraźniejszych młodych starych nowoczesnych zacofanych
mądrych głupich?
Może właśnie tu się skupia
Cały geniusz gry aktora?
Może to jest właśnie rola nie kładziona nigdy przezeń?
Może ?
Czy na pewno?
Nie wiem.
      
        
Kto by przypuszczał, że popełniony 25 lat temu wiersz stanie się wstępem do wspomnień 

z pierwszego wiosennego miesiąca 2018 roku.
W dniach 23 – 28 marca uczestniczyłam w kursie: „O zastosowaniu interaktywnych technik 

lalkarskich w edukacji osób dorosłych”. Był on elementem projektu realizowanego w ramach 
programu Erasmus+ Edukacja dorosłych, w Akcji 1, pt. „Uczymy się, by służyć innym, spo-
łecznie zaangażowana edukacja teatralna” (31. 12. 2017 – 30. 03. 2019). Kurs był prowadzony 
przez piękną osobowość, reżyserkę  Tsvete Yanevę i aktorów Teatru Tsvete z Sofii.

Do bułgarskiej „Mądrości” przyleciałyśmy ekipą zwartą i gotową, a nade wszystko żądną 
przygód i przekraczania kolejnych, własnych granic. W składzie naszej ekipy znaleźli się pra-
cownicy Poleskiego Ośrodka Sztuki jak również współpracujący z Ośrodkiem wolontariusze: 

CZYŻBY WSZYSTKO BYŁO GRĄ
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instruktorzy teatralni, edukatorzy dramy, socjoterapeutka, artyści plastycy zajmujący się 
arterterapią oraz instruktor kulturalno-wychowawczy.

Ja, nie ukrywam miałam wielką ochotę przejść na drugą stronę lustra, bo maska zawsze 
kojarzyła mi się z odbiciem, niekoniecznie w lustrze.

Grafik zajęć był mocno napięty dlatego, by nie uronić nic z danej sobie szansy, biegałyśmy 
codziennie na warsztaty i z wielką wrażliwością szukałyśmy swych drugich „ja”. Maski,  
w których pracowali nasi prowadzący były różne. Tak różne, ja my. He he, podobno w tym 
jesteśmy najbardziej podobni do siebie, że się tak właśnie różnimy.

Odkrywaliśmy po kolei, myślę że najpierw przed sobą samym, później przed grupą kolejne 
dyskrecje i „niepozostałości nas w nas” w bezpiecznych warunkach, jakie podarowały nam 
maski na naszych twarzach. Maski mają moc, ale są trudne, nie ma co. Bo maska to jedno,  
a „pozostałość cielesna” to drugie. Zsynchronizować ciało z tym, co masz na masce wypisane, 
to sztuka. Nasi mistrzowie byli bardzo cierpliwi. Rzec tylko, że nasz pierwszy raz z maskami 
zakończył trwający trzydzieści minut nieprzerwany  głośny śmiech, i konia z rzędem temu, kto 
był nas w stanie wtedy uciszyć.

W ramach zajęć zostałyśmy zaproszone na spektakl Teatru Tsvete pt.: „I co byś zrobił?”,  
w reżyserii naszej mentorki, Tsvete Yanevy. Widownią byli młodzi ludzie, a wszystko było pro-
wadzone w formie teatru forum. To bardzo wdzięczne, chociaż niebywale trudne narzędzie, 
poprzez które moderuje się zachowania i poglądy, uważane powszechnie za społecznie nie-
akceptowane. Przy wykorzystaniu elementów psychodramy i oddziaływań terapeutycznych, 
można przeprowadzić człowieka przez meandry życia, samemu nierzadko przechodząc swoiste 
katharsis.

Zostałyśmy również zaproszone  wieczorową porą do teatru na spektakl pt.: „Mała część 
większej całości”. Był on grany w ramach lokalnego festiwalu animacji (zdobył pierwszą na-
grodę). Przygody fragmentarycznej gąbki przemierzającej świat i dobre bułgarskie wino potrafią 
człowieka przenieść do krainy szczęśliwości i „bezmusu”.

Wielce osobliwe były również spotkania z autorem masek naszych bułgarskich aktorów. 
Pan Raykov, bo o nim mowa to po pierwsze bardzo utalentowany rzeźbiarz, a po drugie, co tu 
dużo kryć, piękny mężczyzna. Przyjemnością było i patrzeć na niego, i podziwiać jego prace.  
A dane nam było podglądać  jak rzeźbi, gdy hanine piękne lico na potrzeby warsztatów, zamienił 
maskowo w straszną Baba Jagę. Rurki do oddychania podczas tworzenia się maski na Hani, 
w Hani nosie śnią mi się po dziś dzień.
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Do szuflady wspomnień schowałam również pewną przepyszną szaloną przejażdżkę z prze-
uroczym sofijskim taksówkarzem. Morze śmiechu, ocean życzliwości i kawał dobrej muzyki. 
Okazuje się, że oni wszyscy są trochę zaczarowani …taksówkarze, dorożkarze;). Zresztą takich 
kulturalno- kulturowych uniesień podczas tego tygodnia było bez liku. Fakt, po prostu się polu-
bienia, wielkiej radości bywania ze sobą, ciągania się po uroków „Mądrości”, wąchania smaków 
i próbowania zapachów, głaskań kotów i mentalnego miziania siebie nawzajem sprawił, że 
człowiek jeszcze był, a już tęsknił.

Wybaczcie mi drodzy czytający te poetycko-neologiczne nastroje. Było cudnie, jest pięknie, 
czekam na jeszcze.
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NASZE MASKI
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Jeszcze kilka machnięć pędzlem.
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Stoisko Erasmus+ 
na Międzynarodowym Biennale.  
XIII Spotkaniach Teatralnych 
„Terapia i Teatr”.
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Materiały reklamowe: pocztówki informacyjne z grafiką, notesy, smycze, 
koszulki z nadrukiem.
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WARSZTATY TEATRALNE
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Warsztat dla edukatorów w ramach Przeglądu Aktywności Artystycznej Osób 
Niepełnosprawnych, który jest częścią Międzynarodowego Biennale. Spotkań Te-
atralnych „Terapia i Teatr”. Współorganizatorem wydarzenia jest Łódzkie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 12. czerwca 2018 rok.  

Warsztat oparty na improwizacji uczestników z wykorzystaniem maski teatralnej.

Spróbowaliśmy doświadczyć relacji pomiędzy maską a osobą animującą maskę w indywi-
dualnych i grupowych improwizacjach.

Czy poczujesz tajemniczość maski?

Czy wybierzesz maskę, a może maska wybierze ciebie?

Czy opowiesz nam jakąś historię za pomocą maski?

Czy maska potrzebuje słów, aby mówić do nas?

Czy zatańczysz taniec z maską?

Czy maska lubi ruch, czy zatrzymany obraz?

Czy maska ukrywa nasze ,,prawdziwe ja”, czy pozwala na bezpieczne ,,odkrywanie siebie”?

Prowadząca Hanna Jastrzębska Gzella – propagatorka metody dramy, pedagog dramy i anima-
torka, Prezes Terenowego Koła Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów 
dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, tyflopedagog i muzykoterapeutka w SOS nr 6, doradca meto-
dyczny w Pracowni Wychowania i Profilaktyki w ŁCDNiKP. Pomysłodawczyni i koordynatorka 
projektów m.in.: „Drama edukacyjna Fryderyk Chopin i jego muzyka”, „Nauczyciel animatorem 
działań twórczych” „Dramogwara – zabawy gwarą i dramą”, „Bezsenność Jutki”, Akademia 
Dramy. Dyrektor programowy 2. edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego ,,Dziatwa”, 
oraz 10. edycji Przeglądu Aktywności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych realizowanych 
w ramach Międzynarodowego Biennale Spotkania Teatralne „Terapia i Teatr”. Założycielka 
Stowarzyszenia ŁAD Łódzka Akademia Dramy. Organizatorka licznych seminariów i konferencji 
z zakresu edukacji kulturalnej. Realizatorka warsztatów dramowych w międzynarodowych 
projektach we Włoszech, Szwecji, Macedonii, Francji, Austrii, Bułgarii.

TAJEMNICE MASKI
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TAJEMNICE MASKI 2
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Warsztat dla seniorów towarzyszący Akcji Dotknij Teatru. 27. marca 2019.

Warsztat skierowany do łódzkich seniorów – stąd gwarowe sformułowanie „Ludzie z Miasta 
Łodzi” – zarówno rdzennych łodzian jak i tych, którzy do niej przybyli z innych rejonów Polski. 
Podczas warsztatów poprzez improwizacje poszukiwaliśmy osobistych relacji uczestników 
do Łodzi jako miejsca, ważnego dla ich historii. Powstała galeria żywych obrazów „zwykłych” 
mieszkańców z Miasta Łodzi. 

Celem warsztatów jest uruchomienie osobistych narracji, możliwość ich wypowidania  
w różnych formach ekspresji oraz zobaczenia ich jako widz, odbiorca, ale nie reżyser. Słowa 
(właściciela narracji) oddziałują na słuchaczy, dla których wysłuchana narracja staje się 
impulsem do improwizacji. Do działań teatralno-dramowych zostały wykorzystane teatralne 
maski, które pozwoliły na ośmielenie uczestników, wyzwolenie potencjału twórczego, udra-
matyzowanie narracji. 

Warsztat pracy z maską sprzyja zaangażowaniu całego ciała w kreowanie postaci – kiedy 
nie mamy słów i mimiki relacje między postaciami, przeżycia postaci, emocje, postawy 
muszą być wyrażane za pomocą całego ciała.

Prowadzenie: Hanna Jastrzębska-Gzella (biogram na stronie 65), Kinga Zajdel, Agnieszka 
Kowalska-Owczarek, Marta Czajczyńska

Agnieszka Kowalska-Owczarek – prowadzi eksperymentalno-warsztatową grupę LABORA-
TORIUM GŁOSU; autorskie warsztaty okołoteatralne „Głos w przestrzeni – przestrzeń głosu”. 
Wokalistka i współautorka muzyki zespołu AGNELLUS, www.agnellus.art.pl www.facebook.
com/agnellus.zespol ,aktorka Teatru Officium (2005, 2006), z którym zrealizowała interdyscypli-
narny projekt: „Przyjdź” wielokrotnie nagradzany na Ogólnopolskich Festiwalach Teatralnych, 
uczestnik warsztatów realizowanych przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, 
artysta plastyk (ASP Łódź), teatrolog (UŁ), redaktor graficzny kwartalnika artystyczno-lite-
rackiego ARTERIE. Wielokrotnie nagradzana. Wystawy i prezentacje w kraju i zagranicą.  

OPOWIEDZ I ZOBACZ – TEATR W TRZECH 
OBRAZACH LUDZI Z MIASTA ŁODZI
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W swoich pracach łączy formy wizualne z działaniem, które wywodzi z poszukiwań w obrębie 
ciała i głosu.

Kinga Zajdel-Karasińska – teatrolog, animator kultury, instruktor teatralny. Absolwentka kul-
turoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynatorka i pomysłodawczyni Ogólnopolskiego 
Festiwalu Ruchu Artystycznego Seniorów „Piernikalia”, koordynatorka oferty kulturalnej dla Se-
niorów w Poleskim Ośrodku Sztuki filia „Karolew”. Kierownik amatorskich zespołów teatralnych: 
Teatru Wewnętrzna Emigracja, Teatru w Nawiasie, Grupy czytania performatywnego. Przez 
dwadzieścia lat występowała w Grupie Teatralnej „Dziewięćsił”, współpracowała z Kabaretem 
„Chichot 2”, Studio Piosenki Forum.

Marta Czajczyńska – filolog, wychowawca, oligofrenopedagog, resocjalizator, socjoterapeuta, 
teolog, mediator, doradca rodzinny. Miłośniczka człowieka, czytelniczka dobrych książek, 
fanka Vicente Amigo. Od 20 lat pracuje z człowiekiem – małym i dużym. Organizuje na terenie 
szkoły (Zespół Szkół Specjalnych nr 2), w której pracuje, Festiwal Twórczości  Teatralnej Dzieci  
i Młodzieży „Aniołkowo”.  Prowadzi Teatr Szkolny ZOO  i Teatr Rodzica. Współrganizuje i przy-
gotowuje uczniów do kolejnych edycji „Prezentacji”– Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży 
Szkół i Placówek Kształcenia Specjalnego. Uczestniczy, współorganizuje i współprowadzi 
Przeglądy Aktywności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych  odbywające się w ramach 
Międzynarodowego Biennale – Spotkania  Teatralne „Terapia i Teatr”. Aktywnie uczestniczy  
w projektach teatralnych („Piękna i Bestia”, „Zatańczyć śladami Chopina”, „Bezsenność Jutki”). 
Prowadzi spotkania i warsztaty dla narzeczonych pod znamiennym tytułem „We dwoje przez 
znoje”, treningi komunikacyjno-mediacyjne i warsztaty dramowe dla nauczycieli. Jest media-
torem, doradcą rodzinnym i interwentem w  Stowarzyszeniu Mediatorów Pactus. Prowadzi 
spotkania poradnicze dla osób potrzebujących wsparcia i będących w kryzysie. Współtworzy 
wydarzenie kulturalno-edukacyjne o charakterze religijnym  Arena Młodych, aktywnie działa na 
rzecz dialogu między religiami. Jest członkiem Instytutu Tolerancji, Łódzkiej Akademii Dramy 
i Stowarzyszenia Mediatorów PACTUS.
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