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Wprowadzenie  

Opracowanie stanowi raport z ewaluacji projektu Nie masz nic. Możesz mieć wszystko. 

Pozytywna integracja społeczna poprzez sztukę dofinansowanego ze środków Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedsięwzięcie zainicjowane i koordynowane przez 

Fundację po DRUGIE w Warszawie było realizowane przez 10 miesięcy, od marca do grudnia 

2019 roku. 

W pierwszej części przedstawię metodę badań na rzecz ewaluacji projektu. Wymienię pytania 

badawcze, które wyznaczały i porządkowały kierunek poszukiwań. Opiszę także dane 

stanowiące źródło wiedzy oraz etapy postępowania badawczego. Kolejno przyjrzę się  ważnym 

pojęciom, które stanowią ramy merytoryczne i organizacyjne realizowanego projektu. Część ta 

jest rezultatem analiz porównawczych. Następnie opisałam założenia projektu oraz 

poszczególne jego elementy. Oprócz opisu „zadań założonych” zaprezentowano zostały tu 

wyniki badań  ewaluacyjnych w odniesieniu do poszczególnych działań. Całość kończę 

sformułowaniem rekomendacji w oparciu o otrzymane wyniki badan ewaluacyjnych i wnioski z 

nich płynące.  

Czym jest ewaluacja? Sformułowanie odpowiedzi na to pytanie nie ma na celu prezentacji 

wiedzy i przeglądu stanowisk. W tym miejscu chciałabym jedynie naszkicować wybrany przeze 

mnie sposób rozumienia ewaluacji, co narzucało specyficzną dyscyplinę moim działaniom w jej 

zakresie.  

Zacznę od tego, że mimo braku jednej, pełnej definicji ewaluacji, panuje zgoda co do tego, że 

jest ona zawsze „(…) procesem systematycznego, uporządkowanego zdobywania i gromadzenia 

wiedzy”1. Takie ujęcie ewaluacji stanowi punkt wyjścia wszelkich działań ewaluatora.  

Analiza stanowisk w zakresie sposobu jej definiowania oraz precyzowania zakresu 

semantycznego skłoniła mnie do przyjęcia określonej postawy oraz nadania jej następujących 

znaczeń istotnych z punktu widzenia zaprezentowanej w raporcie ewaluacji. I tak, ewaluacja jest 

rodzajem spotkania, „w trakcie którego dochodzi do interakcji pomiędzy obiektem ewaluującym 

i przedmiotem lub podmiotem ewaluowanym”2. Mimo, że ewaluacja jest badaniem wartości3, 

to niekoniecznie musi się wiązać z prostą oceną badanej rzeczywistości społecznej. Nie jest 

                                                             

1
 K. Ornacka, Ewaluacja. Między naukami społecznymi i praca socjalną, Kraków 2003, s. 56.  

2
 Tamże, s. 56.  

3
 Tamże, s. 56-57.  
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bowiem kontrolą czy audytem. Nie jest także próbą zbudowania teorii czy poszerzenia wiedzy z 

zakresu nauk społecznych. Jest natomiast przedsięwzięciem praktycznym, które polega na 

dostarczeniu informacji służącej do udoskonalania programów społecznych (czyli odpowiednio 

zorganizowanego zespołu działań, które zmierzają do osiągnięcia określonych celów)4.  

Podstawowym zadaniem tak rozumianej ewaluacji jest wprowadzenie niezbędnych zmian, w 

celu usprawnienia tych działań lub zrozumienia kryjącej się w nich filozofii. Dalej, o ile badania 

empiryczne kładą nacisk na wyprodukowanie jakiejś wiedzy ogólnej o danym zjawisku, o tyle 

typowe badania ewaluacyjne koncentrują się na zgromadzeniu wiedzy niezbędnej do 

rozwiązania danego problemu. Wiedza ta jest zwykle wykorzystywana tylko do określonego 

programu.  

 

Renata Szczepanik  

                                                             

4
 Tamże, s. 59.  
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1. Metoda  

 

Badania naukowe służą głównie budowaniu oraz rozwijaniu teorii, natomiast ewaluacja jest 

zorientowana praktycznie. Oznacza to, że wtórne znaczenie ma rozwój wiedzy w danej 

dziedzinie, w której mieści się przedmiot badań ewaluacyjnych. Warunkiem koniecznym 

ewaluacji jest możliwość zastosowania jej wyników w codziennym działaniu instytucji, 

programie czy projekcie.  

Chociaż badacz-ewaluator sam musi pozostać bezstronny i obiektywny, jego zainteresowania koncentrują się na 

tym, czy program zrealizował zamierzone cele. Dodatkowym zadaniem jest znalezienie strategii pozwalających 

zmierzyć przyjęte kryteria, a także umożliwienie podmiotom ewaluującym zaprezentowania swojego stanowiska 

dotyczącego celów programu
5
.  

Jeśli chodzi o strategię, to badania zrealizowane na potrzeby prezentowanej ewaluacji mają 

charakter jakościowy. Mimo, że zaplanowano wykorzystanie tzw. „ilościowej” techniki 

gromadzenia danych (wywiad kwestionariuszowy), to wartość pozyskanych tą drogą danych 

miał mieć charakter jedynie rozpoznawczy. Opierając się bowiem na uprzednich 

doświadczeniach przewidziano, że grupa będzie się zmieniać i zastosowanie klasycznych, 

kwestionariuszowych technik pomiaru poszczególnych niektórych cech na różnym etapie 

trwania projektu nie będzie możliwe6. Nie zaprojektowano więc możliwości „zbadania” tej samej 

grupy uczestników przed projektem, w trakcie jego trwania i po zakończeniu.  

Czego również nie zastosowano? Otóż w trakcie gromadzenia danych pojawiających się 

systematycznie wraz z podejmowanymi działaniami uznano, że uzasadnioną metodą byłoby 

zastosowanie casy study. Formuła ta pozwoliłaby dobrze odpowiedzieć na pytania związane z 

osiąganiem celów projektu polegających na tworzeniu warunków na rzecz zmiany i rozwoju 

Uczestników. Dość szybko pomysł ten został porzucony z uwagi na to, że specyfika projektu oraz 

charakter aktywności poszczególnych Uczestników (beneficjentów) uniemożliwiał anonimizację 

danych. Każdy opis postaci zawierałby dane pozwalające z łatwością zidentyfikować bohaterkę/ 

bohatera analiz.  

 

                                                             

5
 K. Ornacka, Ewaluacja. Między naukami społecznymi i praca socjalną …, s. 71.  

6
 Np. A. Sikora, R. Szczepanik, Krzyk. W procesie pozytywnej integracji społecznej. Kilka uwag o eksperymencie 

pedagogiczno-artystycznym…  
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1.1.Pytania 

 

Trzeba zacząć od tego, że z pytaniami ewaluacyjnymi ściśle powiązane są kryteria ewaluacyjne. 

Każde pytanie powinno odnosić się bowiem do przynajmniej jednego kryterium ewaluacyjnego 

pozwalającego na sformułowanie oceny. Kryteria te ukierunkowują uwagę oceniającego na 

kwestie najistotniejsze dla danego projektu/programu. Przy okazji warto zaznaczyć, że 

zastosowanie różnych kryteriów może prowadzić do skrajnie różnych ocen. Oznacza to, że dany 

projekt może zostać uznany za skuteczny (osiągnął zakładane cele), a jednocześnie nieefektywny 

(np. nie zaspokoił potrzeb beneficjentów)7. I tak, najczęściej stosowanymi kryteriami 

ewaluacyjnymi są:  

� skuteczność (stopień realizacji zakładanych celów, użytych metod),  

� efektywność (relacja między nakładami a rezultatami),  

� użyteczność (rzeczywiste efekty – zamierzone i niezamierzone), 

�  trafność (adekwatność planowanych celów i metod)  

� i trwałość (ciągłość pozytywnych efektów)8.  

Pytania, jakie zadano sobie na potrzeby badań na rzecz ewaluacji miały dwojaki charakter ze 

względu na czas ich formułowania. Pierwsze opracowano na początku realizacji projektu, po 

zapoznaniu się z dokumentacją projektu. Wywodziły się bezpośrednio z założeń projektu. 

Stanowiły zasadniczy punkt wyjścia i wyznaczały kierunek poszukiwań. Kolejny zestaw pytań był 

rezultatem „podążania za danymi”. Pojawiał się w trakcie trwania projektu (podczas 

gromadzenia i wstępnej analizy dostępnych danych ujawniających się). Zasadność tych 

dodatkowych pytań wpisuje się w założenia kryterium użyteczności ewaluacyjnej.  

Sporządzając listę pytań kierowano się wszystkimi kryteriami ewaluacyjnymi, tj. skuteczności, 

trafności, użyteczności, efektywności i trwałości. Niektóre pytania korespondują ze sobą 

zakresem poszukiwań:  

Pytanie 1. Czy formuła produktu finalnego projektu oraz proces jego wytwarzania odpowiada 

potrzebom Uczestników? (Jakie warunki zostały stworzone dla rozwoju Uczestników-aktorów 

                                                             

7
 R. Szarfenberg, Kryteria ewaluacji pomocy społecznej, Warszawa 2008. 

8
 Tamże.  



9 

 

kompetencji niezbędnych do ich udziału w kulturze, sprawstwa, obywatelskich na rzecz integracji 

społecznej?) 

Pytanie 2. Jakie są sukcesy i trudności w realizacji zadania? (Czy obrana strategia 

organizacyjna (dobór zasobów materialnych, zaplecze stanowiące o wsparciu merytorycznym, 

zasoby kadrowe itp.) trafnie uwzględnia warunki niezbędne do osiągania założonych celów oraz 

pokonywania pojawiających się trudności w ich zakresie?) 

Pytanie 3. Czy system zarządzania (czasem trwania projektu, czasem i energią uczestników i 

wykonawców, zasobami materialnymi itp.) jest skuteczny? (Czy wykorzystywane są adekwatne 

narzędzia i zasoby podczas realizacji projektu?) 

Pytanie 4. Czy projekt spełniał oczekiwania adresatów? („Z czym” Uczestnicy i Wykonawcy 

zaczynają projekt? (dotychczasowe doświadczenia w aktywności artystycznej, nastawienie 

emocjonalne i oczekiwania wobec projektu, lęki i opory). „Z czym” go kończą? Czy i w jakim 

stopniu Uczestnicy (aktorzy) odczuwają potrzeby obcowania z kulturą oraz czy podjęte w 

projekcie działania przyczyniły się do osobistych zmian?)   

Pytanie 5. Czy efekty działania projektu noszą cechy trwałych zmian? (Czy są odczuwalne po 

zakończeniu projektu?) 

Pytanie 6. Czy projekt przyczynia się do wykorzystania szans rozwojowych Uczestników? (Jeśli 

tak, to w jakim zakresie? Jeśli nie, to z jakich powodów?) 

Pytanie 7. Czy (a jeśli tak, to w jaki sposób) realizowany projekt wkomponował się w 

codzienną pracę i działania podejmowane przez organizacje biorące udział w jego realizacji? 

(Czy pojawiły się pozytywne efekty uboczne realizacji projektu? Czy osiągnięte pozytywne efekty 

projektu nie zostały uzyskane kosztem innego obszaru, czy nie wywołały negatywnych skutków 

ubocznych? Czy osiągnięte efekty nie zostały uzyskane kosztem pogorszenia sytuacji osób i 

instytucji nie uczestniczących bezpośrednio w projekcie?) 

Postawiono jeszcze jedno pytanie, które chronologicznie (biorąc pod uwagę strukturę Raportu) 

powinno być jako pierwsze. Zdecydowano się jednak na nadanie mu statusu dodatkowego, 

ponieważ obejmuje zagadnienia, które nie dotyczą bezpośrednio działań, ale rezultatu „tego co 

się działo” w szerszym znaczeniu niż spektakl. Są próbą nazwania całego procesu oraz 

umiejscowienia go w obrębie konkretnej dziedziny wiedzy i praktyki społecznej. I tak, pytanie to 

brzmi następująco:  

Pytanie 8. Jakie miejsce i znaczenie zajmuje projekt na gruncie działań adresowanych wobec 

osób z doświadczeniem wykluczenia lub zagrożonych nim z wykorzystaniem sztuki teatralnej? 
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(Czy - a jeśli tak to jakie - właściwości charakterystyczne dla tzw. pedagogiki teatru i edukacji 

teatralnej odnaleźć można w realizowanym projekcie? Czy oraz w jaki sposób i w jakim zakresie 

osiągnięto założenia „pozytywnej integracji”? Czy działania podjęte w ramach realizacji projektu 

oraz jego produkt finalny nosi cechy arteterapii/ twórczej resocjalizacji? Jeśli tak/nie, to 

dlaczego?) 

 

1.2. Dane 

 

Wykorzystano kilka technik gromadzenia danych: od charakterystycznych dla tzw. podejścia 

ilościowego, zwykle używanych w ewaluacjach prostych narzędzi kwestionariuszowych (pomiar 

oczekiwań, ocen, deklaracji), po bardziej typowe dla podejścia „jakościowego”, tj. wywiad 

pogłębiony, obserwacja, analiza wytworów (filmów, zdjęć, aktywności internetowych grup 

społecznościowych, informacji medialnych, sprawozdań). Poniżej zostaną one krótko omówione.  

A. Desk-research jest narzędziem analitycznym wykorzystywanym często w badaniach 

ewaluacyjnych, jak i naukowych. Nazywany bywa „badaniem  zza  biurka” i opiera się na  

wykorzystaniu danych zastanych.  Nie jest tożsamy  z metaanalizą  czy  przeglądem  naukowym 

literatury. Jest jedną z metod badań  niereaktywnych, do których należą: analiza treści, analiza  

istniejących  danych  statystycznych i  analiz  historyczno-porównawcza9. Metoda ta jest 

specyficznym połączeniem tych metod.  

W obrębie tej metody dokonano analizy danych zastanych (raportów i sprawozdań dotyczących 

realizacji podobnych projektów, opracowań poświęconych pedagogice twórczości, zwłaszcza 

twórczej resocjalizacji oraz dokumentację projektu, sporządzonej i wytwarzanej na bieżące 

potrzeby dokumentacji projektu).  

Oprócz dokumentów wymienionych powyżej wykorzystano jeszcze inne dane. Przedmiotem 

analizy uczyniono dwa rodzaje „danych zastanych”. Po pierwsze takie, które były w procesie 

„tworzenia się” wraz z częścią realizacji projektu (zamknięta grupa na Facebook zatytułowana: 

„PIOTRUS PUNK- grupa teatralna”), a po drugie dostępne w Internecie informacje o projekcie, 

zwłaszcza produkcie finalnym (spektaklu), czyli: sprawozdania, ogłoszenia, recenzje, doniesienia 

medialne oraz wywiady uczestników w mediach.   

                                                             

9
 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003, s. 342. 
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Grupa „PIOTRUS PUNK- grupa teatralna” pełniła różne funkcje, natomiast z punktu widzenia 

ewaluacji stanowiła ogromnie bogate źródło wiedzy. Intencjonalnie badaczka nie angażowała się 

w rozwój tej grupy. Została do niej zaproszona i nie ukrywała swojej tożsamości, ale nie 

sterowała uwagą Uczestników, nie inicjowała dyskusji, postów, ani też nie  ingerowała w żadną 

inna sferę aktywności grupy. Liczba jej członków się zmieniała (średnio było to około 30 osób (w 

grudniu 22 osoby). Grupa została założona we wrześniu 2019 roku i pełniła wiele funkcji, wśród 

nich: informacyjno-organizacyjną, integrującą uczestników i rejestrująca aktualne prace (zdjęcia, 

krótkie filmiki scen, instrukcji). Systematyczna obserwacja wpisów (postów, komentarzy, reakcji, 

zdjęć, fotorelacji z każdych zajęć) okazała się być niezwykle trafną i użyteczną techniką poznania. 

Pozwoliło to na zrekonstruowanie dynamiki formowania się grupy, konfliktów w jej obrębie, jak 

również stosowanych metod pracy i w końcu ustalenie trudności oraz możliwych sposobów im 

zapobiegania, a także źródeł problemów. Ten rodzaj danych oraz ich analiza pozwoliła na 

„wyjście” w badaniach na rzecz ewaluacji poza zgromadzenie danych, które mieszczą się głównie 

w sferze deklaracji (sprawozdania, raporty, opinie) i subiektywnych ocen (uczestników, 

wykonawców itp.). 

B. Wywiad (kwestionariuszowy): Kwestionariusze zostały rozprowadzone wśród uczestników 

na początku realizacji projektu (marzec 2019). Wypełnili je artyści, koordynatorzy, młodzież z 

Fundacji i ze świetlicy. Budowa wszystkich kwestionariuszy była podobna, lekko zmodyfikowana 

ze względu na „role” w projekcie i kompetencje językowe (dzieci). Ich budowa nie będzie 

stanowić w tym miejscu przedmiotu odrębnego opisu, ponieważ w całości zawarto je na końcu 

opracowania (Aneks).  

Zakładano, że kwestionariusze te (o podobnej konstrukcji oraz poruszające podobne 

zagadnienia pozwalające na dokonanie specyficznej zmiany wywołanej realizacją projektu) 

zostaną przeprowadzone wśród uczestników przed i po zakończeniu projektu. Ostatecznie 

rozprowadzono je tylko przed rozpoczęciem prac właściwych nad realizacja projektu.  

Modyfikacja polegała na rezygnacji z takiego sposobu „pomiaru” z dwóch powodów. Pierwszy 

było do przewidzenia (zresztą zasygnalizowany był także przez Wnioskodawczynię projektu) i 

dotyczył rotacji Uczestników-aktorów. Drugi powód był zupełnie inny. Chodzi o bardzo wyraźne, 

pozytywne emocje (wręcz euforię Uczestników) po doświadczeniu sukcesu (cyklu spektakli).  

Na marginesie warto dodać, że w konieczności dokonania takiej modyfikacji można dostrzec 

pewnego rodzaju materiał dla sformułowania wniosku. Brzmi on następująco: podczas badań 

ewaluacyjnych projektów społeczno-artystycznych należy stosować techniki gromadzenia 

danych dotyczących subiektywnych ocen uczestników, ich doświadczeń, oczekiwań, deklaracji 

czy opinii tylko przed rozpoczęciem projektu i w trakcie jego trwania. W sytuacji doświadczania 

bardzo pozytywnych emocji pod wpływem odnoszonego, spektakularnego sukcesu zrozumiałe 



12 

 

jest to, że opinie i deklaracje mogą być zniekształcone. Dlatego też badania takie powinny mieć 

miejsce w czasie relatywnie odległym od momentu spektakularnego sukcesu. Niestety postulatu 

tego nie dało się zrealizować w niniejszym postepowaniu ewaluacyjnym z uwagi na ramy 

czasowe projektu i harmonogram ewaluacji.  

W jaki sposób pokonano ograniczenia powodowane powyżej nakreślonymi uwarunkowaniami? 

Okazało się, że doskonałą techniką gromadzenia danych na rzecz wychwycenia postaw wobec 

projektu oraz siły zaangażowania i emocji towarzyszących działaniom była analiza zawartości 

zamkniętej grupy facebookowej PIOTRUS PUNK z udziałem wszystkich Uczestników (jej opis 

zostanie przedstawiony w punkcie poniżej) . 

C. Obserwacja (aktywność na Facebooku zamkniętej grupy Uczestników warsztatów teatralnych 

i prac związanych z przygotowywaniem spektaklu, organizacja i przebieg premiery, reakcja 

uczestników, realizatorów i publiczności). W trakcie obserwacji premiery przyglądano się 

aktorom w kuluarach, podczas przygotowań do spektaklu oraz inicjowano z nimi swobodne 

rozmowy.  

D. Wywiad pogłębiony (przeprowadzony po zakończeniu projektu z 4 koordynatorkami i 

dwoma Uczestniczkami-wykonawczyniami (reżyserkami). Zagadnienia, które wyznaczały 

kierunek wywiadu i jego pytania znajdują się w Aneksie.  

W dalszej części przedstawiono sposób pozyskiwania danych pozwalających na poszukiwanie 

odpowiedzi na pytania ewaluacyjne.  

Tabela 1. Źródła i zakres danych 

Pytanie  Źródło danych  Zakres danych Ograniczenia  
 

1,2,6,7 Analiza 
dokumentów: 
grupa Facebook/ 
komentarze, 
dyskusje, reakcje,  
zdjęcia, filmiki 

Negocjowanie godzin pracy nad spektaklem (branie pod 
uwagę praktyk, godzin pracy, szkoły i innych obowiązków 
Uczestników, precyzyjne ustalanie czasu trwania zajęć, np.  
Ja zdążę, ale będę musiała wyjść o 19:45. I ma to związek 

z praktykami. 

Ok. Mniej przerw to się wyrobimy, możemy też przerwy 

robić dla części, a z druga w tym czasie pracować, a potem 

zmiana i się wyrobimy. 

Konflikty między uczestnikami grupy i sposoby 
rozładowywania trudnych emocji i negatywnych reakcji. 
„Kolizje” zw. z próbami i rytmem pracy poszczególnych 
organizacji biorących udział w projekcie, np. 
„Będę przyprowadzać dzieci na próby. Tylko będą 

wychodzić pewnie przed końcem, żeby za późno nie 

wracały. Rozumiem, że dzieciaki mają być 2 razy w 

- Utrudniony dostęp do 
Internetu i Facebooka 
(ograniczenie aktywności 
wszystkich). Nie wszyscy 
aktywnie uczestniczyli w 
grupie, np. najmłodsi 
uczestnicy (dzieci) 
- Uczestnicy mogli nie pisać 
otwarcie i swoich problemach 
nie chcąc kogoś urazić.  
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tygodniu? Od listopada wraca socjoterapia, więc mam 

nadzieje, że uda się to wszystko zgrać” 

Fotorelacje z poszczególnych zdjęć i ich analiza przez 
Uczestników.  
Taktyki mobilizowania do pracy Uczestników-aktorów. 
Dziękuję Wam za ten maraton dzisiejszy. Lepszy niż bieg 

niepodległości! Byliście wspaniali. To cudowne widzieć jak 

niektórzy z Was wychodzą ze swojej „Nibylandii” i 

pokonują Haka w sobie:)) brawo! 

 Proces przyswajania scenariusza. Role poszczególnych 
Uczestników w tym zakresie. Taktyki mobilizowania, 
wsparcia.  
Edukacja kulturalna (np. fragmenty klasycznych  filmów 
ze scenami, które mają stanowić inspirację dla 
Uczestników (włączanie w nurt kultury, zaznajamianie ze 
sztuką) 
Komunikacja interpersonalna w grupie, np. informacje 
zwrotne.  
Kryzysy i ich przyczyny oraz pokonywanie.  

1,2,4,6 Wywiad 
kwestionariuszowy  

Zob. Aneks  Konieczność pomocy  
dzieciom w wypełnieniu 
kwestionariuszy  

1,2,3,5,7 Obserwacja: 
aktywności na FB, 
notatki z obserwacji 
podczas premiery, 
strona na FB 
promująca spektakl 
i informacje o 
projekcie. 

Dynamika grupy teatralnej  
Dynamika prac związanych z przygotowywaniem 
spektaklu, Prace na rzecz organizacji i przebiegu premiery,  
Reakcja uczestników, realizatorów i publiczności 

 

1,2,4,5,67, 
8 

Wywiad pogłębiony 
(po zakończeniu 
projektu)  

Zob. Aneks  Problemy organizacyjne 
związane z dotarciem do 
respondentów (termin badań 
przypadł na czas tuz przed i 
tuż po świętach) 

4,5,6,7, 8 Analiza 
dokumentów:  
Informacje o 
projekcie na www 
Materiały medialne 
(ogłoszenia, 
recenzje, wywiady, 
audycje tv, 
radiowe) 
Sprawozdania 
publiczności (na 
stronach www 
organizacji, których 
przedstawiciele byli 
publicznością) 

Linki do wywiadów w TV, radiu 
Analiza zasobów Internetu (wg słów kluczowych).  

Umieszczanie przez 
organizacje i strony mediów 
tych samych informacji 
(powielanie gotowej 
informacji medialnej) z 
minimalnym miejscem na opis 
własnych wrażeń. 

8 Desk-research: - terminologia, pojęcia  
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analiza 
piśmiennictwa 
naukowego i 
specjalistycznego, 
analiza dostępnych 
ewaluacji i opisów 
projektów 
podobnego typu  

- dotychczasowe rozwiązania 
- rekomendacje (np. z projektów podobnego typu) 
 

 

 

1.3. Etapy ewaluacji 

 

Etapy badań na potrzeby sporządzenia ewaluacji były następujące: 

1) wstępny (marzec: wywiad kwestionariuszowy wśród osób, które przystąpiły do realizacji 

projektu/zob. Aneks. Identyfikowanie źródeł danych: ogłoszenia na Facebooku, pierwsze 

fotorelacje);   

2) środkowy (wrzesień: porządkowanie źródeł danych, ich weryfikowanie, dokonywanie 

wstępnej analizy wyznaczającej kierunek przyszłych, pogłębionych analiz, formułowanie 

dodatkowych pytań badawczych pod wpływem wyłaniających się z terenu danych);  

3) końcowy (przełom listopada i grudnia oraz koniec grudnia). Biorąc pod uwagę to, że silne 

pozytywne emocje, jakie ujawniły się po zakończeniu projektu i w związku z sukcesem premiery i 

spektakli teatralnych (będących finalnym produktem przedsięwzięcia) mogą zniekształcać 

recepcję wydarzeń i rekonstrukcję doświadczeń oraz przesłonić informacje o sytuacjach 

trudnych, podjęto decyzję o zmianie terminu badania końcowego (trzeci etap). Pierwotnie 

zaplanowano je w okresie finalizowania projektu (połowa grudnia). Ostatecznie 

przeprowadzono je pod koniec grudnia. Uznać należy to jako pewną znaczącą trudność 

organizacyjną, której nie przewidziano w przygotowywaniu harmonogramu badań. 

Powodowane było to jednak wyraźnymi ramami czasowymi narzuconymi przez czas trwania 

projektu. Uwaga ta stanowi dodatkowe uzasadnienie dla szczególnej wartości, jaką przypisano 

zamkniętej grupie na Facebooku jako źródle danych. Na trzecim etapie dokonano także analizy 

zasobów internetowych pod kątem materiałów stanowiących źródło wiedzy o podobnych 

projektach, pojęcia, terminach itp.   

 



15 

 

2. Pozytywna integracja 

„Pozytywna integracja” jako element tytułu analizowanego projektu to kategoria, po którą 

często sięgają pracownicy Fundacji po DRUGIE przy okazji charakterystyki swoich działań. Chyba 

po raz pierwszy dość szeroko opisała ją Agnieszka Sikora wraz z Renatą Szczepanik w 

opracowaniu pt.  Pozytywna  integracja  społeczna – systemowe  narzędzia  wsparcia, praca 

wychowawcza, resocjalizacyjna, socjalna w publikacji przygotowanej przez Fundację10. 

Publikacja ta powstała w związku z realizowanym w 2015 roku w Warszawie Pilotażowym 

Programem Readaptacji  Społecznej  Nieletnich i stanowiła podsumowanie pracy w środowisku z 

młodzieżą, która opuściła placówki resocjalizacyjne.  

Korzenie teoretyczne tej kategorii sięgają przede wszystkim koncepcji „nowej” pedagogiki 

resocjalizacyjnej i w jej obrębie działań określanych przez Marka Konopczyńskiego11 mianem 

„kreujących” czy „twórczej resocjalizacji” oraz z wykorzystywaniem kulturotechniki w pracy z 

młodzieżą (korzystanie z dóbr kultury w procesie resocjalizacji). Nie jest jednak ona tożsama z 

metodami twórczej resocjalizacji. Na pewno jednak wpisuje się w krytykę „tradycyjnej” 

resocjalizacji, w obrębie której duże znaczenie przypisuje się wychowaniu instytucjonalnemu, 

zwłaszcza w warunkach izolacji społecznej, a adaptację do instytucji korekcyjnej traktuje się 

często jako przejaw zresocjalizowania12.  

W „pozytywną integrację” wpisuje się krytyka instytucji resocjalizacyjnych, które „wytwarzają” 

specyficzny habitus instytucjonalny13 u swojego podopiecznego oraz co się z tym wiąże, 

przywiązują nadmierną uwagę do jego przystosowania do warunków placówki kosztem 

usamodzielnienia i nauki „autonomii”14. To drugie zjawisko określane bywa mianem „pozornej 

resocjalizacji”15.  

                                                             

10
 A. Sikora (red.), Program pozytywnej integracji społecznej młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne, 

Materiały Fundacji po DRUGIE, Warszawa 2015.  
11

M. Konopczyński, Pedagogika resocjalizacyjna: w stronę działań kreujących, Kraków 2014.  
12

 M. Konopczyński, Kryzys  resocjalizacji  czy  (li)  sukces  działań  pozornych:  refleksje  wokół  polskiej  

rzeczywistości resocjalizacyjnej, Warszawa 2013. 
13

 Zob. m. in. P. Chomczyński, Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. 

Socjologiczna analiza interakcji grupowych, Łódź 2014; R. Szczepanik, Stawanie się recydywistą. Kariery 

instytucjonalne osób powracających do przestępczości, Łódź 2015. 
14

 A. Sikora, R. Szczepanik,  Pozytywna  integracja  społeczna – systemowe  narzędzia  wsparcia, praca 

wychowawcza, resocjalizacyjna, socjalna, [w:] A. Sikora (red.), Program pozytywnej integracji społecznej…; A. 
Cieślikowska-Ryczko, G. Dobińska, Wspieranie procesu usamodzielniania byłych wychowanków placówek 

resocjalizacyjnych. Doświadczenia uczestników projektu Mieszkań treningowych, NOWIS, 9/2019.  
15

 M. Konopczyński, Kryzys  resocjalizacji  czy  (li)  sukces  działań  pozornych… 
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Oczywiście szczegółowe analizy i prezentacje dotyczące pozytywnej integracji wykraczają poza 

ramy tematyczne niniejszego raportu. Warto jednak podkreślić, że „pozytywna integracja” 

zawiera w sobie pokaźny ładunek pozytywny poprzez terminologiczne lokowanie się w opozycji 

do ciężkich gatunkowo kategorii, powszechnie używanych w nomenklaturze systemu 

profilaktyki i pomoc społecznej czy resocjalizacji, jak: reintegracja, readaptacja, resocjalizacja, 

demoralizacja, podopieczni, wykluczeni itp. Wszystkie te określenia zawierają obciążenie 

stygmatyzacyjne, a także tradycyjnie wiążą się z oddziaływaniami instytucji i w ramach instytucji. 

W pozytywną integrację wpisują się takie wartości, jak: wszechstronny rozwój, kształtowanie 

aspiracji i ambicji, tworzenie warunków na rzecz osiągania celów życiowych nastawionych na 

samodzielność, pogłębianie kompetencji społecznych itp.    

Kolejną publikacją, w której kategoria „pozytywnej integracji” stanowiła zasadniczy punkt 

wyjścia dla całego wywodu, było opracowanie będące pokłosiem zrealizowanego projektu. W 

swoim wydźwięku i organizacji było podobne ono do tego, o którym stanowi niniejszy raport. 

Mowa o książce Agnieszki Sikory i Renaty Szczepanik16 pt. Krzyk. W procesie pozytywnej 

integracji społecznej. Kilka uwag o eksperymencie pedagogiczno-artystycznym. W książce 

opisano projekt Krzyk oraz zrekonstruowano jego realizację przyjmując perspektywę poznawczą 

uczestników-aktorów i reżyserek. Zawarto w niej także zalecenia metodyczne do pracy w 

realizacji podobnych przedsięwzięć, w tym opis możliwości i trudności oraz sposobów ich 

przezwyciężania. Warto dodać, że wstęp do książki został przygotowany przez Marka 

Konopczyńskiego, który rozpoczyna go od następujących słów: 

Kiedy w 1996 roku wprowadzałem po raz pierwszy do przestrzeni nauk społecznych pojęcie „twórczej resocjalizacji” 

ujmowałem ją raczej jako zbiór określonych praktycznych form oddziaływań wychowawczych, ukierunkowanych  na  

osoby  wykluczane  i  nieprzystosowane  społecznie,  nie próbując głębiej poszukiwać jej uzasadnień teoretycznych. 

Odwoływałem się wówczas do warszawskiego eksperymentu resocjalizacyjno-teatralnego „Scena Coda” z lat 1991-

1992, w którym wielomiesięcznym oddziaływaniom teatralnym poddane zostały nieletnie dziewczęta z  Zakładu  

Poprawczego z Falenicy. To doświadczenie, oraz późniejsze wieloletnie studia teoretyczne, pogłębiane badaniami 

empirycznymi, zaowocowały autorską koncepcją resocjalizacji, która posiada znamiona działalności     

zdecydowanie alternatywnej wobec tej, realizowanej w polskich placówkach opiekuńczych, wychowawczych, 

poprawczych i penitencjarnych
17

. 

 W swojej książce pt. Metody twórczej resocjalizacji
18

 Konopczyński formułuje zalecenia i 

wskazówki metodyczne do pracy z młodzieżą z wykorzystaniem teatru. Dokładnie opisuje teatr, 

o którym wspomina w powyżej przytoczonym fragmencie. Czy przedsięwzięcie, o którym 
                                                             

16
 A. Sikora, R. Szczepanik, Krzyk. W procesie pozytywnej integracji społecznej. Kilka uwag o eksperymencie 

pedagogiczno-artystycznym, Warszawa 2016.  
17

 Marek Konopczyński: O twórczej resocjalizacji słów kilka..., [w:] A. Sikora, R. Szczepanik, Krzyk. W procesie 

pozytywnej integracji społecznej …, s. 8.  
18

 M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2007.  
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stanowi niniejszy raport nosi cechy „twórczej resocjalizacji”? W dalszej części opracowania 

zawarto negatywną odpowiedź na to pytanie i jego uzasadnienie.  To co się „zadziało” w trakcie 

projektu kieruje uwagę raczej na obszar wiedzy  praktyki społeczno-edukacyjnej, która określana 

jest mianem „pedagogiki teatru”. W kolejnym punkcie stanowisko to zostanie opisane.  

 

2.1. Pedagogika teatru  

W ramach pracy nad teatrem i na rzecz teatru mowa przede wszystkim o aktywności twórczej, 

która pełni w życiu człowieka rozmaite funkcje. Jest nią rozwojowa (sprzyja rozwojowi sfery 

poznawczej, emocjonalnej i manualnej), ekspresyjna (umożliwia wyrażanie indywidualnych myśli 

i przeżyć przez sztukę lub zabawę), socjalizacyjna (odgrywanie i przyjmowanie różnych ról 

społecznych), terapeutyczna (aktywność twórcza pomaga zredukować napięcia i lęki, pozwala 

na pokojowe rozwiązywanie konfliktów i problemów) oraz edukacyjna (pozwala na opanowanie 

nowych wiadomości i umiejętności, wzbogaca proces uczenia się i prowokuje do eksploracji 

świata i jego przekształcania)19.  

Jeśli mowa o teatrze, który stanowi centrum projektu realizowanego z udziałem osób 

zagrożonych problemami społecznymi zestawi się wychowaniem czy terapią, to nasuwa się silne 

skojarzenie z tzw. twórczą resocjalizacją. Jest to specyficzna metoda pracy dobrze opisana przez 

Marka Konopczyńskiego20, posiadająca własne zaplecze teoretyczne oraz szczegółowy zestaw 

zaleceń metodycznych. Już nawet pobieżna analiza projektów pedagogiczno-teatralnych 

zrealizowanych przez Fundację po DRUGIE wykazuje, że o wiele bliżej jest tym działaniom do 

teatru amatorskiego (niezawodowego)21 i edukacji teatralnej niż resocjalizacji przez teatr („o 

wiele bliżej” nie znaczy, że projekty te realizowały idee teatru amatorskiego czy stanowiły 

wyłącznie rodzaj edukacji teatralnej). 

Projekt stanowiący przedmiot ewaluacji lokować należy w dyscyplinie z pogranicza działań 

edukacyjnych i artystycznych. Argumenty na rzecz jego traktowania (a także projektu: Krzyk. 

Eksperyment pedagogiczno-artystyczny – zob. punkt 2.2.) w kategoriach pedagogiki teatru, 

edukacji estetycznej czy teatru niezawodowego a nie arteterapii i twórczej resocjalizacji są 

następujące: 

                                                             

19
 W. Puślecki, Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów, Kraków 1999. 

20
 M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2007. 

21
 U. Namiotko, Teatr niezawodowy …  
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� Teatr (techniki teatralne, budowanie scenariusza, przygotowywanie spektaklu) jest dla 

twórczej resocjalizacji jedynie narzędziem w pracy wychowawczej. Efekt artystyczny (w 

postaci spektaklu i jego walorów teatralnych sensu stricto) ma znaczenie drugorzędne. 

Twórcza resocjalizacja „odbywa się” w największej mierze  w próbach do spektaklu.    

� Uczestnikami projektu teatralnego są osoby z doświadczeniem wykluczenia, 

demoralizacji, niskich kompetencji społecznych itp. Jednakże nie mogą one stanowić 

jednych uczestników nawet wtedy, kiedy włączone zostają inne grupy „wykluczonych”. 

Sens twórczej resocjalizacji  z użyciem teatru mieści się w traktowaniu zajęć teatralnych 

jako pretekstu dla włączania się w alternatywne środowisko życia (kontakt z 

„normalnymi” rówieśnikami, „zwyczajnymi” ludźmi nie mającymi negatywnych biografii 

czy trudnej przeszłości itp.).  

� Wszyscy Uczestnicy-aktorzy współtworzą scenariusz do spektaklu. Powinien się on 

odnosić bezpośrednio do ich doświadczeń i przeszłych wydarzeń. Nie może to być 

metafora czy adaptacja jakiejś sztuki, której treści nawiązuje w jakimś stopniu do 

biografii uczestników. Scenariusz powinien „opowiadać” konkretne historie, które toczą 

się w znanych uczestnikom miejscach. Szczególnego znaczenia nabiera tu technika dramy 

– wydarzenia są rekonstruowane, a następnie odgrywane (czasem modyfikowane tak, by 

ich zakończenie było „tym razem” pomyślne).  

Wnioski płynące z powyższych ustaleń odnaleźć można bezpośrednio w argumentacji głównych 

wykonawczyń projektu – reżyserek. Przykładowo, w wywiadzie udzielonym dla telewizji 

(„Pytanie na śniadanie”) Małgorzata Lewińska kilkakrotnie podkreślała, że projekt nie był dla niej 

działaniem z zakresu arteterapii czy teatru terapeutycznego. Mówi o tym następująco: 

Wyjątkowość [tego] teatru polega na tym, że po pierwsze nie jest to teatr terapeutyczny, ani arteterapia ani 

spektakl z amatorami. To jest zrobione jak normalne przedstawienie z aktorami. W sposób dość formalny, 

symboliczny
22

. 

Trudno jednoznacznie przypisać konkretnej definicji teatru ukonstytuowaną grupę osób, które 

przygotowały spektakl teatralny będący rezultatem projektu. Niewątpliwie można stwierdzić, że 

działania i rezultaty projektu Nie masz nic. Możesz mieć wszystko… pozwalają ujmować teatr 

jako „przestrzeń  pracy  wychowawczej,  kształtowania  postaw,  kreowania  tożsamości,  

                                                             

22
 https://pytanienasniadanie.tvp.pl/45811091/piotrus-punk-sztuka-o-tym-ze-kazdy-potrzebuje-domu 
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budowania  wspólnoty  poprzez  pracę”23. Jest to jednak ujęcie sformułowane na wysokim 

poziomie ogólności.  

Chcąc uszczegółowić główną myśl zawartą w tytule tego punktu wykorzystano pracę napisaną 

przez Simona Blaschko24 pt. „Niemiecka pedagogika teatru wobec edukacji estetycznej”. Jak 

pisze autor pracy: 

Pedagogika  teatru  to  samodzielna  dyscyplina,  która łączy  ludzi poprzez  teatr, jednoczy procesy twórcze oraz 

kreatywne poszukiwanie efektów artystycznych
25

. 

O teatrze jako miejscu „spotkania” i „łączenia się” ludzi piszą realizatorzy niezwykle ciekawego 

projektu zatytułowanego „Teatr równych szans” z toruńskiego Klubu Integracji Społecznej 

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia 

JESTEM i z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu26:    

Teatr w swej najprostszej i cały czas aktualnej definicji jest miejscem spotkania człowieka z drugim człowiekiem. 

Najczęściej myślimy o tym spotkaniu w kontekście relacji scena – widownia. Ale zanim spełni się teatralna rozmowa 

aktorów/performerów i widzów, spotkanie i dialog podejmują ze sobą sami twórcy wydarzenia teatralnego.  

Autorzy ci określili swoje działania mianem „poszukiwań artystycznych”. Projekt realizowany 

przez nich w 2016 roku połączył osoby z niepełnosprawnościami, młodzież z ośrodka terapii 

uzależnień oraz artystów i animatorów działających w różnych obszarach sztuk wykonawczych. 

Czytając relację z realizacji projekt w postaci niezwykle interesującej i inspirującej książki 

(zawierającej także elementy fotorelacji) można dostrzec, że realizatorzy potraktowali teatr i 

edukację teatralną jako narzędzie służące integracji i wychowaniu. Sam rezultat „spotkania” 

Uczestników, czyli spektakl, odgrywał tu rolę drugoplanową.    

Wspólnym polem działania przez niemal rok były warsztaty wokół wybranych środków ekspresji teatralnej, a 

spoiwem całości stało się tworzenie przestrzeni, sytuacji, wydarzeń, które umożliwią rozmowę o tym, co to znaczy, 

że jesteśmy obecni w świecie, jak doświadczamy swojej obecności, w jaki sposób można opowiedzieć siebie innym i 

w relacji z innymi lepiej poznać siebie. Razem uczestniczyliśmy w tym, co jest ważną wartością warsztatów (…). 

Podstawowym celem warsztatów jest „samorozpoznanie oraz budowa i umacnianie twórczej grupy”
27

. 

                                                             

23
 U. Namiotko, Teatr niezawodowy w środowisku lokalnym, Pedagogika Społeczna, 4(62), 2016s. 156.  

24
 S. Blaschko, Niemiecka pedagogika teatru wobec edukacji estetycznej, praca magisterska napisana pod 

kierunkiem prof. zw. dr hab. Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza 
w Warszawie, Wydział Wiedzy o Teatrze, Warszawa 2013. 
25

 Tamże, s. 5.  
26

 M. Wiśniewska (red.), Teatr równych szans, Toruń 2016, s. 5. 
27

 Tamże, s. 5. 
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Jak piszą autorzy książki stanowiącej zapis działań teatralnych utrwalonych w postaci 

scenariuszy warsztatów oraz tekstów stworzonych pod ich wpływem: 

Prezentując wybrane metody pracy i techniki oraz przykłady ćwiczeń, chcemy pokazać to, jak w działaniach 

teatralnych mogą spotkać się z sobą osoby o różnych stopniach sprawności, z różnych generacji, grup kulturowych i 

społecznych, z odmiennymi bagażami doświadczeń życiowych
28

.  

Wracając do pracy Blaschko, punktem wyjścia dla swoich rozważań o pedagogice teatru czyni 

sposób rozumienia teatru amatorskiego (niezawodowego)29, który oznacza zorganizowana grę 

teatralną z amatorami, i w którym akcentowana jest zamiłowanie i radość gdzie gry osób. 

Blaschko, pisze, że podobnie jak w przypadku takiego teatru tak i w pedagogice teatru z reguły 

działania są kierowane do amatorów, czyli do osób, które na co dzień nie zajmują się głównie lub 

zawodowo teatrem30. Autor zaznacza także, że w na gruncie polskiego piśmiennictwa trudno o    

ujednolicone pojęcie pedagogiki teatru, a osoby zawodowo łączące teatr i edukację określa się 

mianem instruktorów teatralnych.  

Bardzo istotnym stwierdzeniem z punktu widzenia realizacji projektu, o którym traktuje ten 

raport, a także ról i oczekiwania poszczególnych realizatorów jest następująca konstatacja: 

Pedagogika teatru  to  dyscyplina artystyczna. Jest to również  dyscyplina pedagogiczna.  Należy  się  jednak  skupić  

na  sztuce,  na  teatrze.  Pedagog  teatru  jest  przede  wszystkim artystą, a nie stricte pedagogiem
31

. 

Dodatkowo w wywiadzie pogłębionym dostarczała szeregu argumentów, z których wynikało, że 

zarówno ona, jak i Zuza Gaińska (równoległa reżyserka) unikały wchodzenia w role 

arteterapeutek czy psychoterapeutek. Stosowały metody pracy z aktorami, a nie osobami 

będącymi w kryzysie. Zanim jednak tę pracę nad aktorstwem urzeczywistniały, musiały 

spowodować, że Uczestnicy pretendujący do statusu Uczestników-aktorów „pozwolą sobie” na 

to oraz pozbędą się stereotypowego postrzegania tego czym jest teatr i tzw. gra aktorska. 

Lewińska rekonstruuje ten moment tak:  

Pytali na początku: „Czy my będziemy grać jakieś scenki?”. „No tak, ale nie jak w telenoweli” (bo zwykle gra 

aktorska z tym im się kojarzyła). Jako twórczyni my chciałyśmy zrobić coś więcej niż w Krzyku (…) rozbudowałyśmy 

scenariusz i powstał Piotruś Punk. Trudność polegała na tym, że rozbudowana historia jaką jest Piotruś Pan (a taka 

forma nam umożliwiła „bawienie się konwencjami”) miała służyć urozmaiceniu odbioru. Na przykład 

wykorzystałyśmy elementy groteski, pastiszu programów telewizyjnych, showów, które są przecież dobrze znane 

młodzieży. Tak więc włączenie tych elementów miało służyć i naszym aktorom i widzom. Atrakcyjność zawierała się 
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Tamże, s. 6.  
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 Zob. także: U. Namiotko, Teatr niezawodowy … 
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 S. Blaschko, Niemiecka pedagogika teatru… 
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przede wszystkim w konwencji, formie. (…) I sami zaczęli w końcu „łapać”. Nauczyli się samego teatru dzięki naszej 

koncepcji pracy z nimi
32

.  

Przywoływane doświadczenia przywodzą na myśl ustalenia znawców tematyki, że pedagog 

teatru  

intuicyjnie rozpoznaje ten moment i wdraża przez swój aparat estetyzujący, rozumiany jako umiejętności 

reżyserskie, intuicja estetyczna, doświadczenie widowiskowe, kontekst tematyczny czy kompozycje33.   

Bardzo trafnymi są tu także następujące słowa:  

Pedagog teatru w dużej mierze „oswaja” teatr, bo pozwala się nim bawić, teatr przestaje być twierdzą nie do 

zdobycia
34

.  

 

2.2. Eksperyment   

Analizowany w opracowaniu projekt Nie masz nic… miał swojego „poprzednika” w postaci 

wspominanego już wcześniej przedsięwzięcia zatytułowanego: Krzyk. Eksperyment 

pedagogiczno-artystyczny.  

Jak sama nazwa wskazuje, projekt ten był rodzajem „eksperymentu”, tzn. stanowił wyzwanie o 

tyle, że był dość nowym doświadczeniem dla wszystkich wykonawców (i koordynującej 

organizacji – Fundacji po DRUGIE). Podstawową formą i metodą pracy był również teatr, a 

produktem finalnym - spektakl.  

Autorkami projektu były Agnieszka Sikora i Angelika Sikorska. Projekt ten w swoim głównym 

założeniu obejmował działania animacyjno-edukacyjne umożliwiające integrację i rozwój   

osobisty młodzieży   z mniejszymi szansami   (niedosłyszących   i   Głuchych wychowanków    

ośrodka szkolno-wychowawczego w Łodzi oraz wychowanków Zakładu Poprawczego w  

Konstantynowie Łódzkim)  i  seniorek  (60+)  z  Uniwersytetu  Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz 

w Łodzi. Działania w projekcie były prowadzone głównie przez  Małgorzatę  Lewińską  i  Zuzannę  

Gaińską (zob. punkt 2.3 i Sylwetki).   

                                                             

32
 Źródło danych: badania własne. 

33
 S. Blaschko, Niemiecka pedagogika teatru …, s. 12. 

34
  K. Paradowska, Pedagogika  teatru,  [w:] Refleksje.  Zachodniopomorski  Dwumiesięcznik Oświatowy. Pismo 

naukowe studentów i doktorantów, nr 5, Poznań, 2012, s. 35 – cyt. za: S. Blaschko, Niemiecka pedagogika teatru…, 
s. 12.  
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W projekcie „Krzyk” w  ciągu zaledwie kilku miesięcy przygotowany został spektakl z udziałem 

trzech zupełnie odmiennych „społecznie” grup. Praca została podzielona na kilka etapów 

(integracja, warsztaty teatralne i praca nad spektaklem).   

Punktem odniesienia i hasłem wywoławczym spektaklu był „krzyk”.  

Uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami, skojarzeniami, emocjami, które dla nich łączą się z  „krzykiem”. 

Opisali je w specjalnie przygotowanych kwestionariuszach. W zapiskach tych   znalazły się wszystkie odcienie 

„krzyku”– od  radości  po  smutek, od  zachwytu  do  strachu,  od  miłości  do nienawiści. Wszystkie  te  historie 

stanowiły inspirację dla artystek i doprowadziły  do  napisania  scenariusza  pt.  „CLAMOR  CIRCUS,  czyli człowiek  

hołduje  chętniej  dobru  niźli  złu,  ale  warunki  nie  sprzyjają  mu”35. 

Performance „CLAMOR CIRCUS” miał swoją premierę w maju 2016 roku w Muzeum 

Kinematografii w Łodzi.  

Ewaluacja projektu pozwoliła na sformułowanie szeregu wniosków. To co wydaje się istotne z 

punktu widzenia takich projektów, to:  

� Uwzględnianie  indywidualnych  cech  poszczególnych  członków  grupy  (np. opory 

związane z koniecznością ekspozycji niektórych części swojego ciała, które uznaje  się  za  

nieatrakcyjne,  lęk  przed ośmieszeniem się). Uwaga ta dotyczy szczególnie kobiet 

(wygląd), ale i mężczyzn prezentacja „ja-męskiego”). Ustalono jednocześnie, że 

wypracowane ustalenia (będące rezultatem analizy doświadczeń Uczestników projektu) 

mogą stanowić punkt wyjścia, ale nie mogą przybierać postaci „stałych wartości”. 

Oznacza to konieczność weryfikacji i nadawania Uczestnikom prawa  do  odmienności, 

„wyłamywania się” ze specjalistycznych definicji i typologii grup zagrożonych 

wykluczeniem czy marginalizowanych.  

Warto nadmienić, że sygnalizowane problemy wyłonione zostały również podczas analizy 

danych pozwalających na badania ewaluacyjne projektu, o którym stanowi niniejszy raport 

(konflikty związane z poczuciem czy lękiem przed ośmieszeniem w grupie młodzieży).   

� Czasowe ramy trwania projektu są ważnymi determinantami sukcesu, co związane jest 

bezpośrednio z wyzwaniem, przed jakimi stają Koordynatorzy grup. Chodzi tu o 

problemy związane ze „zgraniem  w  czasie”  osób  realizujących  projekt.  

Każda  instytucja „żyje” własnym  rytmem  dnia,  tygodnia  i  miesiąca.  Wychowankowie  placówki 

resocjalizacyjnej oraz młodzież głucha i niedosłysząca  realizują  obowiązki szkolne. Dodatkowo  

uczestniczą  w  rozmaitych  zajęciach  w  obrębie  działań danej instytucji. Animator powinien wpisać swoje 
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działania w określony plan dnia „życia  placówki”,  a  także  uwzględniać  dodatkowe  zajęcia,  w  jakich 

uczestniczy  młodzież  (i  obciążenia  z  tym  związane).  (…) Realizują  obowiązki  rodzinne  oraz  często  

uczestniczą w zorganizowanych wyjazdach,  zwłaszcza  w  okresie  wiosenno-letnim.  Jest to także czas, 

który młodzież poświęca na intensywniejszą  naukę  oraz  przygotowuje się  do wakacji. (…)  Mając 

powyższe na  uwadze  wydaje  się  zasadne,  by  okres  realizacji  wspólnych  projektów  nie obejmował 

dłuższego czasu, a także przedsięwzięcia kończyło się w okresie późnej wiosny. Zbyt  długi  czas  trwania  

projektu  to  również  ryzyko  fluktuacji  grupy. Z  powodów  niezależnych  od  uczestników  projektu,  jak  

również  w  związku z naturalną dynamiką grupy (np. pojawiające się sympatie i antypatie, realne i 

wyimaginowane nieporozumienia),niektóre osoby mogą po prostu przestać chcieć  uczestniczyć  w  

projekcie  mimo  odczuwanej  satysfakcji  i  gratyfikacji psychicznych, jakie daje im udział
36

. 

Podobnie jak wcześniej, również i ten wniosek z realizacji KRZYKU znalazł swoje odbicie w 

danych zgromadzonych na rzecz ewaluacji raportu, o którym stanowi niniejszy Raport.  

� Miejsce realizacji projektu rzutuje na klimat społeczny panujący podczas zajęć, co 

oznacza, że należy przykładać dużą troskę do wyboru miejsc spotkań.  

� Narzędzia i sposób pracy są sposobem na przełamywanie barier i włączanie grup w 

proces realizacji projektu i samorozwoju. Oznacza to, że realizacja przedsięwzięcia   

artystycznego z amatorami, dodatkowo posiadającymi różne  bariery  w  funkcjonowaniu  

społecznym, jest  związana z koniecznością  włączenia  ich  w proces oraz  przedstawienia  

oferty  zajęć w sposób konkretny. Cel projektu oraz poszczególnych spotkań powinien 

być w pełni zrozumiały.  

Do momentu stworzenia scenariusza  praca z  grupami była  niezwykle  trudna, ponieważ uczestnicy  nie 

wiedzieli  dokładnie  jaki  będzie  efekt  wspólnych  działań i  spotkań
37

 

Przywołanie powyższego ustalenia jest o tyle ważne, że znalazło ono potwierdzenie również w 

doświadczeniach ewaluowanego projektu. Reżyserki kierowały się  wiedza wyniesioną z 

poprzedniego przedsięwzięcia i o wiele szybciej niż w Krzyku rozpoczęły prace właściwą nad 

przygotowaniem spektaklu. Bardzo szybko została podjęta decyzja o tematyce sztuki, został 

przygotowany scenariusz i zaczęto budować zespół Uczestników-aktorów, a nie tylko Uczestnik 

warsztatów teatralnych. Była to trafna decyzja, która powodowała wzrost zainteresowania 

projektem, ponieważ wizja konkretnego spektaklu w postaci „odegrania” konkretnej historii 

zaczęła jawić się jako atrakcyjna. Jedna z Koordynatorek mówi o tym następująco: 

Panowała permanentna trudność…i ona trwała cały czas, ale najsilniej na początku. Skąd się to brało…z powodu 

różnych trudności natury psychicznej, nawyków…to było zresztą wyszukiwanie różnych powodów. Ogólna niechęć i 
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jej eksponowanie. To było bardzo widoczne dopóki nie zaczęli „jarzyć”, że to może być fajne. A jak już obsadzone 

zostały role, to już w ogóle widziałam zmianę nastawienia. Jak się już wszystko klarowało, to byli już zaciekawieni
38

.  

 

2.3. Konwencja spektaklu 

 

Aktorami była zróżnicowana grupa osób, począwszy od wieku, sytuacji społecznej, kondycji 

psychicznej, jak również samego nastawienia wobec swojego udziału w projekcie. Każda z tych 

grup mogłaby z powodzeniem realizować tzw. teatr „terapeutyczny” bazując na swoich 

trudnych doświadczeniach i relacjach z otoczeniem. Jak mówi jedna z reżyserek:  

Nikt nie miałby nam za złe, gdybyśmy zrobiły taka klasyczna arteterapię (…) Byliby uczestnicy, którzy wychodzą na 

scenę, opowiadają swoją historię. Całość wzmocniona mogłaby być określonymi środkami, jak oprawa muzyczna 

itp. Dostarczyłoby to publiczności wiele wzruszenia oraz wypełniło określone funkcje w stosunku do samych 

uczestników. My jednak miałyśmy inną misję
39

.    

Artystki podjęły się zadania przygotowania „normalnego” teatru. W odróżnieniu od uprzednich 

doświadczeń [projekt KRZYK], dość szybko zmaterializował się cel spotkań w postaci 

konkretnego pomysłu na konkretny spektakl.  

Realizacja przedstawienia, to znaczy sam proces tworzenia odbywał się tak jak powinien się odbywać w 

zawodowym teatrze (np. praca stolikowa, czytanie). Warsztaty właściwie cały czas prowadzone były „na ten 

temat”. Było to możliwe przede wszystkim dzięki temu, że szybko podjęta została decyzja, że będzie to Piotruś Pan. 

Zaczęliśmy więc budować sceny oraz szybko zaczęło się uczenie myślenia formą
40

. 

W swojej pracy wykorzystywały rozmaite środki i techniki pracy, które w szczególny sposób 

„sprawdzają się” w kontakcie z aktorami niezawodowymi: 

Jeśli chodzi o Krzyk i Piotrusia Punka, to forma tych spektakli w sensie konstrukcji jest identyczna. Budowa takiego 

spektaklu jest ideą – teatr formy oznacza, że np. jest mistrz ceremonii, że postaci tych mistrzów ceremonii się 

zmieniają i w symboliczny, skrótowy sposób omawiane jest co się dzieje. W porównaniu z Krzykiem najważniejszą 

zmianą właściwie jest tylko inność materiału. Nasze ambicje poszły bowiem do góry. Jest więcej postaci i 

stworzyłyśmy bardziej rozbudowany scenariusz. (…) Formuła ta (mam na myśli formę) była bardzo przydatna. 

Można więc uznać, że robiliśmy teatr oparty na formie, który jest bardzo mocny w warstwie emocjonalnej. Aktorzy 
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grając w sposób naturalny (czyli tacy jacy są), nie muszą przechodzić tego co zawodowy aktor (psychologicznej 

pracy nad rolę, wchodzenia w postać itp.). Forma pozwalała ukryć niedostatki warsztatowe Uczestników
41

.  

 

3. Założenia projektu   

 

Projekt stanowił zadanie EDUKACJA KULTURALNA 2019 realizowane ze środków pozostających 

w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Został 

przygotowany przez Agnieszkę Sikorę z Fundacji po DRUGIE. Jej organizacja miała doświadczenie 

w postaci zrealizowanego z sukcesem podobnego projektu mającego charakter społeczno-

artystyczny (choć w innym miejscu i z innymi uczestnikami). Poprzednie przedsięwzięcie 

zawierające w swojej nazwie kategorię „eksperymentu” zostało opisane w poprzednim punkcie. 

Projekt „Nie masz nic. Możesz wszystko. Pozytywna integracja społeczna poprzez sztukę” został 

opracowany z uwzględnieniem uprzednich doświadczeń organizacji.  

Najogólniej ujmując, projekt nastawiony był na prowadzenie działań animacyjno-edukacyjnych, 

w wyniku których miał powstać spektakl teatralny łączący różne formy wyrazu. Autorka 

projektu zadeklarowała, że „Treść spektaklu będzie tworzona w procesie pracy z uczestnikami i 

związana będzie z motywem przewodnim Nie masz nic. Możesz wszystko”42. Wnioskodawczyni 

sformułowała również spodziewane rezultaty w postaci stworzenia warunków dla rozwoju 

Uczestników, szczególnie kompetencji niezbędnych do ich udziału w kulturze, a także 

obywatelskich (na rzecz integracji społecznej). Ponadto w swoiste cele projektu wpisano 

podnoszenie ich poczucia sprawstwa.  

Kim byli Uczestnicy, którzy w dalszej części Raportu określani będą mianem „Uczestników-

aktorów” lub „Uczestników-wykonawców”? Uczestnicy-aktorzy byli reprezentantami różnych 

grup wiekowych (założono, że w projekcie weźmie udział 40 osób). Wspólnym mianownikiem 

ich wszystkich było doświadczenie kryzysu bezdomności lub zagrożenie nim. Dodatkowo, 

wszyscy oni związani byli z organizacjami, które na co dzień podejmują działania na rzecz 

wspierania osób będących w kryzysie bezdomności lub zapobiegania pojawieniu się go w 

przyszłości.  

Były to trzy grupy osób: 1-2) z doświadczeniem takiego kryzysu w różnym natężeniu i czasie 

(młodzież i młodzi dorośli w wieku 18-25 lat korzystający ze wsparcia Fundacji po DRUGIE; osoby 

                                                             

41
 Źródło danych: wywiad pogłębiony, badania własne. 

42
 Z treści wniosku o dofinansowanie sporządzonego przez Agnieszkę Sikorę.  
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powyżej 40 roku życia przebywające w schronisku dla bezdomnych Caritas) oraz 3) osoby z 

zagrożonych środowisk wychowawczych (dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w wieku od 6 

do 16 lat).  

Drugi element łączący Uczestników-aktorów został określony w opisie projektu jako „oddalenie 

od kultury”. W odniesieniu do wymienionych grup Autorka projektu pisze bowiem następująco:  

Zadnie polega na uruchomieniu procesu pozytywnej integracji społecznej odbywającej się w oparciu o sztukę – 

teatr – trzech grup odbiorców (…) znajdujących się na różnych etapach życia (od dzieciństwa po starość), będących 

na marginesie społeczeństwa, oddalonych od kultury. Celem projektu jest włączenie uczestników w nurt życia 

społeczno-kulturalnego i wypracowanie w nich potrzeby i umiejętności uczestniczenia w kulturze
43

.  

W opisie potencjalnych korzyści będących rezultatem projektu uwzględniono również rozwój 

będący udziałem innych Uczestników. Przede wszystkim: 

  

- Personelu organizacji oraz wykonawców pracujących nad projektem (którzy podniosą  swoje 

umiejętności pedagogiczne, nabędą nowe umiejętności odnoszące się do pracy z grupami 

uczestniczącymi w działaniu, stworzą innowacyjne przedsięwzięcie artystyczne). 

- Odbiorców filmu i przedstawień, którzy – jak pisze Sikora44   

(…) zdobędą wiedzę na temat funkcjonowania grup reprezentowanych przez uczestników projektu, zwiększą 

empatię i zapoznają się z problemami społecznymi, posiądą wiedzę dotyczącą pracy w oparciu o sztukę, przekonają 

się, że sztuka może być drogą do większych zmian i jest jej nieodłącznym elementem. 

Zasadniczym narzędziem, a właściwie formą organizacyjną i przestrzenią animacyjno-

wychowawczą służącą osiągnięciu powyżej zasygnalizowanych korzyści uczyniono edukację 

poprzez teatr. W opisie projektu czytamy, że:   

Edukacja poprzez teatr, to między innymi poszukiwanie w obrębie świata teatru metod na przełamywanie własnych 

słabości, tzw. „otwieranie się”, wzmacnianie potencjału i silnych stron. W praktyce to również nauka swobodnych, 

odważnych wypowiedzi, świadomość „mowy ciała”- na scenie i w życiu codziennym, publicznych wystąpień, 

poprawnej emisji głosu i artykulacji. 

„Działania teatralne”, które stanowiły zasadniczą aktywność projektu potraktowano jako 

metodę pracy nad rozwojem kompetencji i wzbogacaniem swojej osobowości (sztuka 

autoprezentacji, nabycie świadomości możliwości i ograniczeń swojego ciała i charakteru).  
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 Tamże.  
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 Tamże.   
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Oprócz wartości twórczych i jakie wnoszą podobne działania spełniać miały również inne 

zadania, jak rozbudzanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej poprzez pozyskiwanie 

odpowiedzi na pytania o to gdzie zaczyna się teatr i sztuka, czym jest sztuka i artystyczne środki 

wyrazu. Ważnym elementem obcowania z teatrem w sposób bezpośredni i aktywny jest również 

poznanie języka aktora i filmu, „ćwiczenia” wyobraźni i umiejętności „odczytywania” sztuki. 

Innymi słowy – działania takie pozwalają na stanie się świadomym uczestnikiem dóbr 

kulturalnych.   

W osiąganie powyżej wymienionych zamierzeń wpisują się i inne wartości, które są niejako 

naturalnym rezultatem działań skupionych wokół aktywności wszystkich Uczestników projektu. 

Chodzi mianowicie o wielopłaszczyznową integrację społeczną: 

� na poziomie międzypokoleniowym (dzieci – młodzież – osoby w średnim wieku – osoby 

starsze); 

� na poziomie ról i grup zawodowo-społecznych (uczniowie, „podopieczni” instytucji 

charytatywnych, profesjonalni artyści, osoby znajdujące się w kryzysie społecznym i 

posiadające stabilną sytuację społeczno-zawodową);  

� na poziomie aktywności kulturalnej (wizyty w teatrze, filharmonii itp.);  

� na poziomie międzyinstytucjonalnym i w ramach kilku sektorów, tj. podmioty 

prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej (organizacje pożytku 

społecznego, charytatywne), podmioty prowadzące działalność o charakterze 

kulturalnym (uczelnie artystyczne, Pracownia Kompozycji Projektowej i Rysunku prof. 

Artura Krajewskiego) oraz o charakterze edukacyjnym i naukowym (Wydział Nauk o 

Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego). 

 

3.1. Uczestnicy-aktorzy 

 

Głównymi beneficjentami projektu są osoby w różnym wieku, które pozostają w sytuacji 

życiowej nacechowanej wysokim i bardzo wysokim ryzykiem kryzysu bezdomności. Zwłaszcza 

kiedy mowa o bardzo wysokim ryzyku kryzysu bezdomności czy wręcz bezpośredniego 

doświadczania takiegoż, to wiąże się to z wieloma konsekwencjami nie tylko natury socjalno-

materialnej, ale i w sferze społecznej i duchowej. Bezdomność - jej doświadczanie i unikanie, 
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wymaga poświęcenia wiele energii na zaspokajanie podstawowych potrzeb. Powoduje to 

naturalnie stan, który określić można eufemistycznie utrudnionym dostępem do kultury.   

Przedstawiciele wszystkich grup mają utrudniony dostęp do usług kulturalnych co jest przede wszystkim związane z 

faktem, iż ich życie koncentruje się wokół zabezpieczania podstawowych potrzeb – noclegu, wyżywienia, kąpieli. 

Konieczność koncentracji na tych podstawowych sprawach dotyczyć będzie również dzieci uczęszczających do 

świetlicy socjoterapeutycznej, które często są w tym względzie zaniedbywane przez rodziców/opiekunów. 

Nierzadko jedynymi posiłkami w ciągu dnia są te zapewnione przez szkołę czy świetlicę. Wszystkie grupy mają niski 

status materialny, co również przekłada się na ograniczenie możliwości rozwoju. Dodatkowo znaczna część 

uczestników nie rozwinęła w sobie potrzeb obcowania ze sztuką, posiada niskie kompetencje edukacyjne i 

społeczne
45

. 

Uczestnikami-aktorami były więc: dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej z warszawskiej Pragi 

(6-16 lat), młodzież w stanie kryzysu lub poważnego zagrożenia doświadczeniem bezdomności 

korzystająca ze wsparcia Fundacji po DRUGIE (18-25 lat) oraz dorosłe osoby w kryzysie 

bezdomności (powyżej 40 roku życia) zamieszkujące w schronisku prowadzonym przez 

warszawski Caritas. W założenia projektu wpisywało się nie tylko rozbudzenie potrzeby 

uczestnictwa w kulturze i rozwoju osobistego, ale także i pracy na rzecz poprawy własnej 

sytuacji Uczestników. 

Dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci 

to dziewczęta i chłopcy (6-16 lat) zamieszkujący na terenach rewitalizowanych warszawskiej 

Pragi, rozpoczynający i kontynuujący edukację. Nierzadko dzieci wywodzą się ze środowisk 

dotkniętych ubóstwem, bezradnością życiową, uzależnieniami, przemocą. Tego rodzaju 

problemy środowiskowe powodują ryzyko znaczących barier edukacyjnych. Udział w zajęciach 

świetlicy ma umożliwić dzieciom lepsze funkcjonowanie, sprzyjać ich lepszej integracji 

społecznej, rozwijać ich umiejętności i możliwości edukacyjne. Działania świetlicy mają na celu 

zapobieganie ich przyszłej marginalizacji.  

Należy zaznaczyć, że udział powyżej opisanej grupy w projekcie jest całkiem uzasadniony nie 

tylko dlatego, że działania w jego obrębie stanowią szanse na włączanie ich (i ich rodzin) w nurt 

kultury, lecz także koresponduje z celami socjoterapeutycznymi.  Należą do nich bowiem m. in. 

tworzenie warunków dla możliwości nawiązywania konstruktywnych i prawidłowych relacji z 

osobami dorosłymi46.  

                                                             

45
 Tamże.  

46
 Np. R. Szczepanik, A. Jaros,  Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym, Łódź 2016; H. Kupiec,  

Socjoterapeutyczne aspekty twórczej resocjalizacji, Resocjalizacja Polska, 2011, 31 (2):171-184. 
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Młodzież współpracująca z Fundacją po DRUGIE, to kobiety i mężczyźni (18-25 lat) mający w 

swoim doświadczeniu pobyty w różnych placówkach – domach dziecka, młodzieżowych, 

ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych 

również w placówkach penitencjarnych. Nierzadko posiadają bardzo niskie kwalifikacje (często 

jedynie ukończona szkoła podstawowa/gimnazjum). Znajdują się w kryzysie bezdomności co jest 

spowodowane zarówno sytuacją rodzinną jak i pobytem w instytucjach. 

Młodzież objęta wsparciem Fundacji znajduje się w procesie usamodzielnienia. Oznacza to, że 

jest aktywnym odbiorcą działań wspierających ich w prawidłowym funkcjonowaniu. Do 

głównych barier tej grupy Uczestników należą takie problemy, jak: uzależnienia, niskie 

umiejętności społeczne i zawodowe i demoralizacja. Z problemami tymi koresponduje silnie 

ryzyko wykluczenia społecznego i stygmatyzacji, w tym procesy autostygmatyzacji i tzw. 

fałszywych autoprezentacji będących konsekwencją negatywnych mechanizmów obronnych i 

odczuwanej frustracji, poczucia niskiej sprawczości i nieadekwatnej samooceny47 oraz 

specyficznej „socjalizacji” do warunków instytucji korekcyjnych48.   

Dorośli w kryzysie bezdomności przebywające w schronisku prowadzonym przez Caritas 

Archidiecezji Warszawskiej to osoby powyżej 40 roku życia (zarówno kobiety jak i mężczyźni), 

często dotknięci problemami ze zdrowiem (również psychicznym), uzależnieni i wchodzący w 

konflikty z prawem, odizolowani od swoich środowisk rodzinnych. Posiadają różne 

wykształcenie (głównie jednak o niskich kwalifikacjach). Znajdują się w procesie reintegracji 

społecznej i korzystają ze wsparcia w zakresie terapii, pracy socjalnej, pomocy medycznej.  

Prócz wymienianych już wcześniej założeń w odniesieniu do tej grupy Uczestników i celów do 

osiągnięcia, w projekt wpisuje się stworzenie warunków dla nowych doświadczeń, w tym przede 

wszystkim wyzwań i wzrostu wiary w możliwość zmiany własnej sytuacji życiowej poprzez 

doświadczenie „nowych” autoprezentacji i silnych, pozytywnych emocji.  

Podstawową grupę wszystkich Uczestników biorących udział w projekcie stanowili wyżej 

wymienieni i opisani Uczestnicy-aktorzy, jednak rzeczywistych beneficjentów było o wiele 

więcej.  

Przede wszystkim byli nimi ci, którzy bezpośrednio angażowali się w działania projektowe 

(Uczestnicy-aktorzy i Uczestnicy-wykonawcy). Co prawda w projekcie założono bowiem rozwój 

                                                             

47
 Np. P. Chomczyński, Problem etykietowania i stygmatyzacji wśród wychowanków zakładów poprawczych i 

schronisk dla nieletnich. Socjologiczna analiza zjawiska, Studia Socjologiczne,  2015;219(4):205-236; Z. Bartkowicz, 
Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie 

dorosłości, Lublin 2013.  
48

 P. Chomczyński, Działania wychowanków …; R. Szczepanik, Stawanie się recydywistą….  
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określonych kompetencji (kulturalnych, społecznych) u Uczestników-aktorów, jednak korzyści 

płynące z udziału w projekcie wykraczały daleko poza wymienione we wniosku o 

dofinansowanie. Zgromadzenie doświadczeń zawodowych, poszerzanie swojego warsztatu 

pracy przez profesjonalnych artystów niewątpliwie można zakwalifikować do grupy czynników 

stanowiących o rozwoju.  

Uczestnikami projektu byli również Koordynatorzy, tj. osoby, które były przedstawicielami 

(pracownikami) poszczególnych organizacji biorących udział w projekcie. W dalszej części 

raportu wykazane zostanie, że wychodzili oni poza te „formalno-organizacyjną” rolę i odgrywali 

niemałe znaczenie w procesie motywowania i wsparcia Uczestników-aktorów w ich 

przygotowywaniu się do odgrywania danej roli. Ich zadanie polegało na organizowaniu, 

tworzeniu warunków i czuwaniu nad przebiegiem projektu (w tym: kondycją emocjonalną 

Uczestników-aktorów). Było to także wzmacnianie, pomoc w nauce i w pokonywaniu barier. 

Przede wszystkim jednak zajmowali się rekrutacją i podejmowali codzienny wysiłek w 

pokonywanie problemów zagrażających realizacji projektu.  

Uczestnicy (aktorzy i koordynatorzy) byli związani z trzema organizacjami – realizatorami 

projektu: 

Świetlica  socjoterapeutyczna Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci działającego na 

warszawskiej Pradze  

Organizacja działa od 1996 roku. Realizuje wiele projektów edukacyjnych, wychowawczych i środowiskowych. Misja 

Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci jest następująca: Wspieramy ludzi w rozwoju.  

W obrębie działań stowarzyszenia swoje miejsce zaznacza m. in. „Świetlica dla dzieciaków”.  Świetlica otwarta jest 

w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku. Wychowankami są dzieci uczęszczające do szkół 

podstawowych znajdujących się na osiedlu Praga. Jak można wyczytać z informacji umieszczonych na stronie 

internetowej organizacji: „Współpracując z dziećmi stawiamy przede wszystkim na relacje oparte na zaufaniu, 

otwartości, szczerości. Razem z nimi poszukujemy tego co dla nich ważne i wyjątkowe, nie pomijając tego co 

trudne. Dzieci mają możliwość lepszego poznania siebie i zrozumienia innych. Służą temu organizowane raz w 

tygodniu zajęcia grupowe. Każdy dzień naszej wspólnej pracy to nowe wyzwania i przygody”
49

. 

Organizacja posiada bardzo bogate i wszechstronne doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą w ich środowisku 

życia. Posiada również w swoim dorobku projekty o charakterze kulturalnym, w tym takie, które cechowały się 

dużym rozmachem i zasięgiem. Przykładowo, w  2008 stowarzyszenie było organizatorem pierwszego festiwalu 

filmowego. W ramach tego projektu stworzona została platforma dla prezentacji amatorskiej, młodzieżowej 

                                                             

49
 http://serduszko.org.pl/projekty/kluby-i-swietlice  
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twórczości filmowej (Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych Nova Perspektywa). Festiwal ten ma już za sobą wiele 

edycji i przyciąga nie tylko wielu odbiorców i sympatyków, ale również sławnych i cenionych przedstawicieli świata 

kulturalno-artystycznego (np. w charakterze jurora Czesława Mozila czy Wojciecha Smarzowskiego). Organizacja 

regularnie „tworzy radio”, m. in. w okresie dwóch lat prowadzi autorską audycję społeczno – kulturalną „Zupełnie 

Inny Świat” czy uruchamia radio intrernetowe - radiopraga.pl (rozgłośnia oparta jest o prace wolontariuszy, a w 

działania te włączają się także doświadczeni dziennikarze).   

Ośrodek Charytatywny TYLKO Caritas Archidiecezji Warszawskiej 

Caritas Archidiecezji Warszawskiej prowadzi trzy schroniska dla osób bezdomnych: ośrodek „Tylko” przy ul. Żytniej 

1A, schronisko „Przystań” przy ul. Wolskiej oraz dom w Pieńkach Zarębskich.  

W ramach Ośrodka „Tylko” organizowane jest: Schronisko dla bezdomnych, Mieszkania treningowe, jadłodajnia i 

łaźnia. Na stronie internetowej organizacji
50

 widnieje informacja, że Schronisko oferuje 142 miejsc noclegowych (w 

tym 86 dla mężczyzn i 56 dla kobiet) oraz całodzienne wyżywienie. Mieszkańcy otrzymują wsparcie socjalne, 

materialne, psychologiczne, terapeutyczne. Organizacja oferuje pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów 

związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem, a także wspiera w pokonywaniu trudności formalno-organizacyjnych 

(np. w odzyskaniu utraconych dokumentów i uzyskaniu świadczeń socjalnych). Opracowywany jest indywidualny 

program wychodzenia z bezdomności oraz podejmowane działania na rzecz aktywizacji zawodowej. Ponadto w 

ramach organizacji istnieje możliwość pozyskania wsparcia psychologicznego oraz terapeutycznego, zwłaszcza w 

zakresie terapii uzależnień (terapia indywidualna i grupowa). Osoby w kryzysie bezdomności mogą pozyskać 

wsparcie materiale (odzież, żywność z darów, środki higieny, pomoc rzeczowa w usamodzielnieniu), a także 

czasowe zameldowanie, które jest przydatnym elementem np. działań na rzecz stabilizacji zarobkowej.  

Innym elementem działań TYLKO są mieszkania treningowe (20 miejsc). Stanowią one przejściową formę 

zamieszkania (pomiędzy pobytem w schronisku a usamodzielnieniem się). Użytkownicy mieszkań treningowych to 

osoby wyselekcjonowane spośród mieszkańców schroniska jako najbardziej zaawansowane w procesie powrotu do 

społeczeństwa. Otrzymują wsparcie socjalne i psychologiczne oraz są bezpośrednio przygotowywane do 

„rozpoczęcia życia na własny rachunek”.  

W Ośrodku TYLKO funkcjonuje ogólnodostępna jadłodajnia dla osób potrzebujących pomocy w tym zakresie. 

Jadłodajnia wydaje około 300 ciepłych posiłków każdego dnia. Działa także łaźnia. Ma również charakter 

ogólnodostępny i dziennie obsługuje około 40 osób. Łaźnia zaopatrzona jest w środki higieny i podstawową 

apteczkę.  

Fundacja po DRUGIE 

Organizacja działa od 2011 roku. Już po dwóch latach swojej działalności otrzymała nagrodę Grand Prix w konkursie 

S3ktor na najlepszą inicjatywę pozarządową w Warszawie.  
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Fundacja po DRUGIE realizuje wiele działań i projektów, których wspólnym mianownikiem jest pomaganie 

młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, patologią i bezradnością. Aktywność Fundacji obejmuje 

następujące poziomy: działania systemowe (w obrębie praktyki i litery obowiązującego w Polsce prawa; w zakresie 

tworzenia nowych instytucji wypełniających lukę na polskiej scenie systemu zapobiegania problemom społecznym, 

na rzecz ochrony godności i praw osób w ciężkiej sytuacji życiowej, zwłaszcza z bagażem wychowania i resocjalizacji 

w instytucjach opieki całkowitej i ośrodkach izolacyjnych), pośrednie (oddziaływanie na społeczeństwo poprzez 

działania edukacyjne, popularyzujące problemy osób w kryzysie bezdomności, odrzucenia, wykluczenia, 

stygmatyzowanych) i bezpośrednie (działania skierowane do grup zawodowych, działania kierowane do młodzieży, 

która zwraca się o pomoc). Organizacja tworzy przestrzeń dla wielu inicjatyw o charakterze edukacyjnym i 

kulturalnym. W ramach jej działań powstało wiele publikacji i raportów. Forsuje również nowe terminy i określenia 

dla działań (np. „pozytywna integracja”) zastępując nimi wyrażenia stygmatyzujące i nacechowane paternalizmem. 

Na co dzień ściśle współpracuje z naukowcami zajmującymi się problematyką przestępczości i wykluczenia 

społecznego.    

Choć Organizacja w szczególności swoje działania kieruje do wychowanków i byłych wychowanków placówek 

resocjalizacyjnych, to rzeczywistym adresatem oddziaływań są szerokie kręgi społeczne. Jak pisze założycielka 

organizacji:  

Rozpoczynając  działalność w sektorze  pozarządowym i tworząc  Fundację  po DRUGIE  liczyłam  się  z  tym,  że  

grupa,  którą  moja  organizacja  zdecydowała  się  objąć wsparciem, nie cieszy się społecznym uznaniem, a nawet 

współczuciem. Jednak nie do końca byłam przygotowana na wszystkie negatywne reakcje (…) Dopiero  po  pewnym  

czasie  zaczęłam  odbierać  te  wypowiedzi  jako  ważny  przekaz pokazujący,  że  obszar  społecznej  edukacji w tym  

zakresie  nie  został  prawidłowo zagospodarowany. Ta idea odnosząca się do edukowania społeczeństwa stała się 

również ważnym elementem działań Fundacji po DRUGIE
51

.  

Najważniejsze projekty stanowiące trwały element działalności Fundacji, to: Nieletnie matki, Przygotowanie do 

rodzicielstwa, 19 dni przeciwko przemocy, Obozy socjoterapeutyczne, Profilaktyka uzależnień, Przeciwdziałanie 

bezdomności, Punkt zwrotny i Mieszkania treningowe.  

Organizacja uczestniczy w projektach międzynarodowych (m. in. Erasmus+, Polska Pomoc Rozwojowa, Daphne). 

Trzeba także zaznaczyć, że od początku swojej działalności zajmuje się tworzeniem przestrzeni dla integracji 

środowisk zawodowych tworzących system zapobiegania problemom wykluczenia, marginalizacji i przestępczości. 

Ważnym elementem jej działań jest aktywność publikacyjna, oferta szkoleniowa oraz edukacyjna.  

 

Instytucją partnerską, bezpośrednio wspierającymi działania projektowe była: 

                                                             

51
 A. Sikora, Organizacje pozarządowe w systemie przeciwdziałania napiętnowaniu wychowanków placówek 

resocjalizacyjnych, [w:] P. Dzieduszyński (red.), Naznaczeni, odrzucani i dyskryminowani w badaniach naukowych i 

praktyce wychowawczej. Ujęcie interdyscyplinarne, Łódź: 164.  
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Pracownia Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu z 

Uniwersytetu Łódzkiego   

Zainteresowania naukowe Zespołu skupionego w Pracowni obejmują problemy reintegracji, readaptacji i 

rehabilitacji społecznej osób, które są/ były wychowankami instytucji wychowawczych, resocjalizacyjnych i 

penitencjarnych. Przy Pracowni działa również Naukowe Koło Resocjalizacji skupiające studentów pedagogiki 

resocjalizacyjnej. Należy dodać, że Pracownia była partnerem realizowanego w latach 2015-2016 przez Fundację po 

DRUGIE: KRZYK - społeczny eksperyment artystyczny. Autorkami tego projektu były Agnieszka Sikora (z Fundacji po 

DRUGIE) i Angelika Sikorska (z pracowni Pedagogiki Specjalnej na UŁ).  

 

3.1.1. Zasoby i rozwój  

 

Przystępując do realizacji projektu założono, że co najmniej połowa uczestników pozyska nowe 

kompetencje oraz uzupełni i rozwinie zasoby umożliwiające pożądaną społecznie 

autoprezentację. Cel ten został osiągnięty, choć trudno tu o wskaźniki ilościowe. „Pomiar” 

ujętych w tytule cech nie jest prostym przedsięwzięciem, jednak kluczowym z punktu widzenia 

opisu osiągania celów projektu. Trudność tego pomiaru wynika (z sygnalizowanej wcześniej) 

rotacji uczestników, a także tego, że właściwości będące „rezultatem” projektu mogą się ujawnić 

dopiero po jakimś czasie. Trudno jest szacować rozwój niektórych kompetencji czy cech 

ponieważ jest to proces a nie stan.  

[Jest to] przemiana, która jest dostrzegana w toku codziennej pracy przez reżyserki. Trudno ją zmierzyć, a nawet 

nazwać
52

. 

Nie znaczy, że jest to zadanie niemożliwe. Dane umożliwiające odpowiedzi na pytania o zakres, 

stopień i charakter zmian dokonujących się w uczestnikach w związku i pod wpływem projektu 

pochodzą głównie z wywiadów kwestionariuszowych i pogłębionych oraz obserwacji (przede 

wszystkim zawartości treści na Facebooku), a także wywiadów Uczestników udzielonych dla 

mediów (TV)53.  

Analiza odpowiedzi uzyskanych na „starcie” projektu pokazała, że dominowały obawy, lęki, 

opory. Uczestnicy uzasadniali je brakiem dotychczasowych doświadczeń w realizacji tego 

rodzaju projektów, brakiem wiary w swoje możliwości, a także swoimi niskimi kompetencjami 

                                                             

52
 Źródło: wywiad pogłębiony, badania własne.  

53
 (https://pytanienasniadanie.tvp.pl/45811091/piotrus-punk-sztuka-o-tym-ze-kazdy-potrzebuje-domu) 
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organizacyjnymi (spóźnianie się) i niechęcią wobec presji zewnętrznej. Mieli bardzo wysoką 

świadomość czynników, które mogą powodować o porażce, a które są wynikiem „ich 

właściwości”. Pojawiały się także pozytywne nastawienia (ciekawość, chęć zrobienia czegoś 

ciekawego, pobycia z innymi ludźmi), ale nastawienie nacechowane bardzo wyraźną 

ostrożnością i przewidywanie niepowodzeń powodowanych udziałem „swojej osoby” zaznaczało 

się w materiale pozyskanym zwłaszcza od młodzieży – bardzo wyraźnie.    

To, że niewielka liczba osób, które wypełniły kwestionariusz na początku trwania projektu 

dotrwały do jego końca jest potwierdzeniem tych ustaleń (przykładowo, z 13 młodych ludzi z 

ramienia Fundacji po DRUGIE, którzy wypełnili taki kwestionariusz na początku projektu, tylko 

dwie brały udział w spektaklu teatralnym, a kolejne dwie prawie od początku do końca 

uczestniczyły w spotkaniach. W trakcie trwania projektu dołączały do niego nowe osoby i 

odchodziły „stare”).  

W dalszej kolejności przede wszystkim odniesiono się do Młodzieży z po DRUGIE (tabela 4-5) 

jako, że to ona stanowiła trzon wszystkich Uczestników-aktorów, tak pod kątem frekwencji, jak i 

rozmiaru i natężenia trudności organizacyjnych, ale i dynamiki (intensywności) przeobrażeń. 

Następnie naszkicowano sytuację pozostałych uczestników: Dzieci z SERDUSZKA i Dorosłych z 

TYLKO.  

Tabela 2. Punt wyjścia i zmiana (przykład Młodzieży) 

„Przed” Przykładowe ilustracje 

danych 

„Po” Przykładowe ilustracje 

danych 

 

1. Niskie lub 

nieadekwatne 

poczucie własnej 

wartości  

Niekorzystna autoprezentacja nacechowana taktykami obronnymi, 

nierzadko ostentacyjnym przybieraniem postawy zorientowanej na „nie”, 

odgrywaniem roli osoby, która „kręci” i stosuje uniki, związana z kondycją 

emocjonalną i trudnymi doświadczeniami biograficznymi (poczucie 

konieczności „walki o siebie”, zagrożenia, uprzedzenia, niska samoocena, 

lęki), społecznymi (zaburzenia w relacjach interpersonalnych, nawyki 

reagowania) oraz sferą fizyczną (np. niedostatki w uzębieniu, zła dykcja, 

niski zasób słownictwa, błędy językowe). Labilność i kruchość emocjonalna.   

 

Lęk czy się podoła 

zadaniu  

Mam obawy, czy będę 

potrafił wykonać 

czynności, o które mnie 

poproszą 

 

Silne poczucie 

sprawczości   

Wyraźne doświadczenie możliwości 

przezwyciężania kryzysu i 

wpływania na wydarzenia (rezultat) 

To przeciwko się buntowali … to w 

nich zostanie. Udowodnili bowiem, 
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Czy to się może udać? 

Boję się, czy nie stanie mi 

się krzywda 

że czegoś się nauczyli, że wytrwali, 

że czego się nauczyli działa 

(wyszedł udany spektakl) 

 

Lęk przed byciem w 

centrum uwagi 

czy na pewno się nadaję 

boję się przebywania z 

innymi grupami 

 

 

Odczucie bycia 

docenionym, 

poczucie 

dowartościowania  

Wzrost pewności 

siebie  

Nauczyli się choć trochę myśleć w 

kategoriach MY, a nie JA  

Doświadczenie uznania 

Umiejętność pokonywania stresu, 

radzenia sobie z sytuacjami 

trudnymi  

To, co rok temu było 

nierzeczywiste, co było dla nich 

absurdem – stało się! To był wielki 

płacz, emocje… 

Podziwiam ich za lwi skok… ich 

przemiana jest po prostu 

niesłychana.  

 

Wewnętrzny opór  

wynikający z 

przekonania o braku 

zasobów 

nie jestem przekonany o 

swoich zdolnościach 

nigdy nie występowałem 

publicznie 

Widać, że jest ogromny 

potencjał w tej młodzieży, 

ale oni często nie 

pozwalali na to, by 

wykorzystać ten potencjał. 

Od zawodowca się tego 

wymaga, od amatora nie – 

sam musi chcieć. 

 

Odkrycie swoich 

potencjałów i ich 

spożytkowanie   

Bywało, że ktoś był wciągnięty na 

siłę, nie chciał, bronił się, 

uczestniczył z różnych względów, 

np.  np. pod naciskiem kadry lub z 

poczucia lojalności. A potem stawał 

się trzonem zespołu, ważną 

postacią. Nagle wyszły potencjały, 

pomysły, kreatywność. Bywało, że 

wprowadzali swoje elementy do 

scenariusza, scenografii. 

Wyzwanie, że idę na dzień dobry i 

występuję jako pierwsza, mimo, że 

ja jeszcze pół roku temu 

powiedziałam, że nie będę 

absolutnie występować w żadnych 

próbach i teatrze 

I ta dziewczyna, która stawiała 

największy opór, wręcz histerie… w 

końcu zagrała główną rolę i 

wypadał po prostu świetnie! 
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Uświadomienie sobie, że może 

więcej niż myślała.  

 

Opory przed byciem 

ocenianym  

Ja?! Teatr?! Ja w urzędzie 

nie potrafię powiedzieć 

dwóch zdań, wstydzę się 

ludzi.  

Stres, że mi nie wyjdzie i 

coś się poplącze  

boje się, że się ośmieszę 

boję się, że źle wypadnę 

Niektóre osoby miały 

problem z uzębieniem i 

wstydziły się tego 

Była zahukana, wycofana  

Oni się bardzo bali tego, że 

źle wypadną, panował 

ogromny lęk przed 

ośmieszeniem 

 

Zmiana swojego 

wizerunku, wzrost 

poczucia 

atrakcyjności   

Wpłynęło na lepszą moją  wymowę, 

dykcję – komunikacja z innymi, 

mniej się stresuje, że ktoś mnie nie 

zrozumie   

Umiejętność prezentacji i 

formułowania wypowiedzi na 

temat swoich doświadczeń – 

płynnie, poprawnym językiem  

Wystąpienia w mediach (np. w tv) 

osób, które wcześniej unikały 

publicznego mówienia 

Zmobilizowanie się do leczenia 

stomatologicznego i uzupełnienia 

ubytków   

2. Niskie 

kompetencje 

organizacyjne  

Młodzież posiada wysoką świadomość własnych ograniczeń związanych z 

niskimi kompetencjami, które określone tu zostały mianem 

„organizacyjnych”. Oznacza to taki zestaw cech, jak: (nie)punktualność, 

(nie)obowiązkowość, (nie)systematyczność, (nie)planowanie czasu, (zły) 

podział czasu itp.  To dlatego też odczuwanie niepokoju związanego z 

przewidywaniem problemów przy podejmowaniu się długotrwałych 

projektów jest wyraźne. Oznacza to również, że wiele energii zabiera  

wyszukiwanie samousprawiedliwień oraz stosowanie taktyk 

neutralizujących poczucie „nawalenia” (np. przywoływanie swoich 

przeszłych problemów życiowych, uprzednich porażek, psychosomatyzm 

itp.).  Problemy te są konsekwencją wielu czynników i doświadczeń. Trzeba 

wziąć pod uwagę także to, że nierzadko są to osoby w kryzysie psychicznym, 

ze stanami depresyjnymi, poddające się leczeniu farmakologicznemu itp.  

 

Niskie umiejętności 

 spóźniam się, często jestem 

nie na czas  

Co prawda nie 

zaobserwowano 

tu spektakularnej 

Mobilizacja sił, solidność w 

ostatnim etapie projektu 
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planowania i 

podziału czasu oraz 

nadawania 

odpowiedniej rangi 

poszczególnym 

zobowiązaniom 

myślę, że nie dam rady 

czasowo 

Permanentna trudność 

trwająca cały czas… 

wyszukiwanie powodów, aby 

tylko nie iść na próbę. 

(…) nie potrafią wejść w rytm 

życia (związany z tym, że są 

pewne granice czasowe, że 

się wstaje rano, bo szkoła, 

praca… że są  zasady 

czasowego funkcjonowania). 

Podam przykład: umawiamy 

się na próbę na 10 i jest 

problem: „ale jak ja się 

wyśpię?!” 

zmiany jak w 

przypadku wyżej 

opisanych.  

Podkreślić należy 

jednak, że pewien 

niedostatek w 

zmianach w 

zakresie tej 

kompetencji  

zrekompensowało 

bardzo efektywne 

działanie w 

sytuacji kryzysu  

Niesamowita energia 

towarzyszyła końcówce projektu. 

Była to niesłychana mobilizacja w 

okolicy premiery. 

Dopiero jak zaczęło coś „jarzyć”, 

że to może być fajne, jak się 

wszystko klarowało, to byli 

zaciekawieni 

 

 

Niechęć wobec 

presji  

przejmowania 

odpowiedzialności i 

konsekwencji 

dokonanego wyboru  

Od organizatorów projektu 

najbardziej oczekuję nie 

namawiania mnie na siłę na 

udział w jakichś zajęciach (ok. 

60% zaznaczeń) 

…wyrozumiałości, że w 

niektórych zajęciach nie będę 

chciał/aa brać udziału (jedna 

trzecia zaznaczeń) 

Jw. Nie znaczy to 

jednak, że w 

obrębie tej cechy 

nie 

zaobserwowano 

żadnych zmian. 

Należy tu 

podkreślić: 

wytrwałość 

graniczącą z 

uporem (w 

pozytywnym 

znaczeniu) 

Posługiwanie się kategorią 

odpowiedzialności i „nawalania” 

oraz dostrzeganie i 

doświadczenie konsekwencji i 

realnych zagrożeń dla realizacji 

spektaklu  

Ostatecznie okazali się być bardzo 

solidni, bardzo wymagający od 

siebie i wobec siebie. 

W pewnym zakresie o pozytywnej 

zmianie można mówić w sytuacji, 

gdy to Zespół aktorów 

podejmował decyzje o tym kto w 

nim zostanie, a kto nie. 

3. Niskie 

kompetencje 

użytkowania i 

udziału w tzw. 

„kulturze wysokiej”. 

Oznacza to słabą orientację w „kulturze wysokiej”, zarówno pod względem 

rodzaju wydarzeń kulturalno-artystycznych, jak i wiedzy o tej dziedzinie 

życia społecznego. Nie są rozbudzone potrzeby udziału w kulturze nie tylko z 

powodu złych nawyków i zaniedbań środowiskowych, ale także zupełnego 

braku uprzednich doświadczeń.  

Ubogie słownictwo 

związane z kulturą 

 Nabycie 

słownictwa 

Umiejętność „bawienia się 

konwencjami”, metaforą, 
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(„wysoką”) 

Niewielkie 

doświadczenie roli 

aktywnego odbiorcy 

sztuki 

 związanego ze 

sztuką teatralną i 

teatrem jako 

miejscem 

wydarzeń 

kulturalnych i 

artystycznych  

Oswojenie z 

miejscami i 

dorobkiem 

kulturalnym i 

artystycznym  

odniesieniami do kultury 

piękny Cceco zdradził drużynę 

Haka (czyli wrócił na dobrą 

drogę); i wstąpił do Piotrusia albo 

może był "kretem" w drużynie 

Piotrusia. 

Operowanie językiem „kultury 

wysokiej”, językiem teatru.   

Swobodne przemieszczanie się po 

teatrze (jako aktorzy oraz 

użytkownicy i odbiorcy) 

14.30 jesteście w teatrze i 

wchodzicie do garderoby oraz 

zaczynacie układać scenografię 

na scenie. 

Nauczyli się samego teatru 

Udział w rozmowach 

profesjonalistów (np. Czy kwiaty 

będą podawane przy długich 

ukłonach?) 

Brak kompetencji 

(doświadczeń) 

pozwalających na 

działalność 

artystyczną/ Brak 

potrzeby rozwoju w 

tym zakresie 

Stereotypowa wiedza o 

artystycznej działalności 

amatorskiej, zahamowania. 

Niechęć do udziału w 

„robieniu teatru”.  

  Piotruś Pan… jedyne 

skojarzenie uczestników 

dotyczyło bajki Disneya. 

Mieli stereotypowe, 

ograniczone wyobrażenie 

czym jest tetr i gra aktorska. 

Doświadczenie 

korzystania (i 

wytwarzania) z 

dzieł trudniejszych 

(innych niż 

wytwory tzw. 

kultury 

popularnej). 

Wyposażenie w techniki 

pamięciowe w pracy aktora 

(pamięciowe opanowanie 

fragmentów scenariusza, swojej 

roli). 

Pytali na początku: „Czy my 

będziemy grać jakieś scenki?”. 

„No tak, ale nie jak w telenoweli” 

(bo zwykle gra aktorska z tym im 

się kojarzyła). 

Odwoływanie się do klasycznych 

dzieł literackich i teatralnych oraz 

filmów (prezentacja na grupie FB, 

operowanie metaforami, 

porównywanie itp.) 

Ten projekt pokazał, że ludzie 
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mają wielką potrzebę tworzenia 

sztuki, brania udziału w kulturze.  

Niskie kompetencje 

kulturowe w 

zakresie 

autoprezentacji   w 

sytuacjach 

formalnych, 

uroczystych 

 Autoprezentacja 

osoby, która 

odniosła sukces 

pozowanie do zdjęć,  

przyjmowanie gratulacji  

udzielanie wywiadów – kontakt z 

mediami, np. 16 grudnia 2019, już 

po premierze, ale jeszcze przed 

kolejnymi – wywiad dla telewizji. 

"Piotruś Punk" - sztuka o tym, że 

każdy potrzebuje domu – 

prezentowany jako „spektakl 

profesjonalny mimo, że grają w 

nim amatorzy”
54

. Do studia 

zostali zaproszeni: Małgorzata 

Lewińska i dwoje aktorów, 

odtwórców głównych ról. Piotr 

Punk to tylko finał. Wcześniej 

spotykali się, uczyli się rozumieć 

scenę, rozumieć aktorstwo. Uczyli 

się warsztatu aktorskiego. Nie da 

się nauczyć w krótkim czasie
55

. 

 

Drugą grupą Beneficjentów były Dzieci. Największym problemem okazał się być tu specyficzny 

konflikt ról społecznych (rola zaangażowanego aktora – rola ucznia) oraz naturalna konieczność 

angażowania rodziców, opiekunów prawnych. Początkowo zrekrutowano aż 20 dzieci – 

wszystkie były otwarte i ciekawe „co będzie dalej”. Niestety z przyczyn zasygnalizowanych 

poniżej (tabela 5) nie mogły dotrwać do końca projektu. Ostatecznie w spektaklu grały 4 osoby. 

Pewne ograniczenia związane ze specyfiką tej grupy są następujące:  

1) Dzieci nie mogą samodzielnie dysponować czasem (zarządzać nim, podejmować decyzje, 

planować itp.); 

2) … nie mogą samodzielnie przemieszczać się i pozostawać bez opieki; 

3) … mają ograniczone i właściwe dla ich wieku możliwości wysiłkowe 

                                                             

54
 https://pytanienasniadanie.tvp.pl/45811091/piotrus-punk-sztuka-o-tym-ze-kazdy-potrzebuje-domu  

55
 https://pytanienasniadanie.tvp.pl/45811091/piotrus-punk-sztuka-o-tym-ze-kazdy-potrzebuje-domu 

 



40 

 

4) … wymagają specyficznych metod pracy (innych niż metody pracy z młodymi dorosłymi i 

dorosłymi) 

5) … podstawowym zadaniem i obowiązkiem jest nauka szkolna.  

Jeśli chodzi o obserwowany rozwój kompetencji, to w największym stopniu dotyczył on: 

wytrwałości i umiejętności finalizowania spraw, co do których się zobowiązało: 

Nauczyły się, że jak się podjęły czegoś, to się to doprowadza do końca. Była sytuacja, że jedna z dziewczynek chciała 

się wycofać. Koło października. Mimo, że wyraźnie nie chciała, to widać było walkę jaką stoczyła sama z sobą, by 

dokończyć zadanie
56

.   

Ostatecznie została mała grupka dzieci, które dawały sobie radę ze szkołą i które chciały brać udział w projekcie. Co 

istotne, zostały te dzieci, których opiekunowie, głównie rodzice byli otwarci na projekt, tzn. rozumieli, że wiązać się 

to będzie z koniecznością takiego planowania dnia, by dziecko uczestniczyło regularnie w próbach i spotkaniach 

zespołu57.  

Tabela 3. Efekty pozytywne i negatywne (przykład Dzieci) 

Zasoby  Obszary ryzyka  Przykładowe dane (ilustracja) 

Rozbudzenie ciekawości, 

stworzenie warunków 

dla spontaniczności, 

zaangażowania  

Opóźnienia i zaległości 

szkolne w konsekwencji 

zaabsorbowania pracą przy 

spektaklu.  

Dzieci były bardzo zdyscyplinowane, bardzo 

bystre, spontaniczne, chętne do pracy. 

Trudności związane tu były przede 

wszystkim  z koniecznością pogodzenia 

różnych ról, jakie się ma w życiu. Niektórzy z 

nich mieli duże problemy w szkole i nie mogli 

więc w dowolny sposób angażować się.  

Bywało, że dzieci nie chodziły do szkoły czy 

na lekcje. Próby zaczynały się wcześniej.  

 

 

Ujawnienie się zapału do 

grania w teatrze. 

Dziecięca twórczość, 

odwaga. 

 

Reorganizacja życia rodziny, 

instytucji. Wymagania, 

nerwowa atmosfera, silne 

emocje towarzyszące 

ostatnim próbom. 

 

To była jednak duża ingerencja w rodzinę. 

Rodzice musieli przychodzić po swoje dzieci, 

czasem próby się przeciągały, czekać na nie 

itp.  

 

Inne były wychowankami domu dziecka i ich 

obecność warunkowana była możliwościami 

organizacyjnymi opiekunów tej instytucji. 

Niestety nie sprawdziło się to. Trudno jest 

zgrać wszystkie możliwości organizacyjne i 
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zasoby kadrowe wielu instytucji w jednym 

czasie, a ktoś musiał te dzieci przywieźć, a 

następnie odwieźć.    

Stworzenie warunków 

dla zaspokajania 

żywiołowości, dziecięcej 

aktywności ruchowej i 

emocjonalnego 

reagowania 

Pobudzenie, zmęczenie, 

konieczność długiej 

koncentracji uwagi 

Bieganie przed spektaklem w kostiumach 

między fotelami na widowni, naturalny brak 

umiejętności samodzielnego wyciszenia  się i 

skupienia przed spektaklem 

Praca innymi dorosłymi 

(alternatywnymi do 

tych, z którymi mają na 

co dzień kontakt: 

terapeuci, 

korepetytorzy) 

Nie dostrzeżono  Mogli spotkać się z prawdziwymi aktorami. 

Mieli warsztaty prowadzone innymi 

metodami, niż te do których byli do tej pory 

prowadzeni. 

 

Jeśli chodzi o trzecią grupę (TYLKO), to zasadniczą trudnością było: 

otworzyć tych ludzi na takie fizyczne doświadczenia związane z ruchem, z komunikacją
58

. 

Koordynatorka z ramienia tej grupy rekonstruuje pierwsze spotkanie osób chętnych udziałem w 

projekcie z artystkami (realizatorkami). W obrazie tym widać dokładnie najważniejsze problemy 

będące udziałem tej grupy osób (brak otwartości, „pozamykanie się” na relacje z nowymi 

osobami, specyficzna czujność i brak zaufania, obniżone poczucie bezpieczeństwa): 

Pierwsze spotkanie (…) siedzieliśmy w kawiarni i wszyscy państwo… nikt nie zdjął kurtki. To było wyraźne… W tych 

kurtkach. I pamiętam, że wtedy pomyślałam, że to będzie nie do przejścia żeby oni się otworzyli na ruch sceniczny, 

czy w ogóle na wyjście na scenę, na to, aby podejść do drugiej osoby i z nią zagrać, by się ruszyć, podskoczyć i tak 

dalej… 

Rotacja w obrębie tej grupy była znaczna. Wiązało się to przede wszystkim z tym, że opuszczali 

Ośrodek TYLKO i w sposób naturalny tracili kontakt (np. osoby pozyskiwały pracę, zmieniała im 

się organizacja i rytm codziennego dnia, zmieniali znacząco miejsce pobytu, co uniemożliwiało 

branie udziału w projekcie itp.). Ich sytuacja życiowa wyraźnie się zmieniała, trudno więc było o 

stabilną grupę uczestników. Ostatecznie na scenie pojawiło się trzech mężczyzn. Dwóch z nich 

było w projekcie od początku (jeden nieprzerwanie, drugi z małą przerwą). Trzeci dołączył do 

zespołu na przełomie  września-października 2019.   

                                                             

58
 Źródło danych: wywiad pogłębiony, badania własne.  



42 

 

Osoby z TYLKO mają status „bezdomnych”/ „w kryzysie bezdomności”, co pociąga za sobą m. in. 

stereotypowe myślenie o takich ludziach i ich problemach. Analiza doświadczeń biograficznych 

uczestników z TYLKO zdecydowanie łamie stereotypowe, uproszczone myślenie. Świadczy o tym 

chociażby następujący fragment z wywiadu:  

- Ewaluatorka: A w jaki sposób przekonywałaś te osoby do wzięcia udziału… czy namawiałaś, zachęcałaś je jakoś? 

- Koordynatorka z ramienia TYLKO: Przekonywanie było żadne. Na przykład jeden z tych panów z natury jest 

artystą, skrzypkiem. I on sam był zainteresowany udziałem w projekcie i przygotowywaniem sztuki teatralnej. (…) 

Wiele osób w tzw. kryzysie bezdomności to osoby z bogatymi doświadczeniami życiowymi. Są wśród nich artyści, 

osoby wykształcone, takie, które były w przeszłości świadomymi i aktywnymi użytkownikami kultury. Ci, którzy w 

swoi życiu mieli doświadczenie np. gry w amatorskim teatrze czy innych form ekspresji artystycznej…im było 

łatwiej. A osoby, które z natury są nieotwarte na tę przestrzeń i się nigdy nie otwierały – nie chciały.  A jeśli były w 

projekcie, to na początku z ciekawości, bo znali postać Małgorzaty Lewińskiej, byli jej ciekawi (…) W ich domach 

Małgosia wiele lat regularnie gościła w telewizorze
59

. 

Była to bardzo zróżnicowana grupa pod kątem kompetencji, doświadczeń, wykształcenia, a 

także kondycji zdrowotnej i psychicznej – co szczególnie rzutowało na jakość (możliwości)  

wypełniania zadań w ramach projektu.  

 

Tabela 4. Zasoby i obszary ryzyka (Dorośli z TYLKO) 

Zasoby i obszary ryzyka  Przykładowe dane (ilustracja) 

Bogate doświadczenia życiowe (pozytywne 

i trudne) przepracowane traumy, 

dojrzałość, zdystansowanie. 

Doświadczenie udziału w wielu projektach 

społeczno-kulturalnych.  

Osoby, które zostały w projekcie, stanowiły bardzo ważny 

trzon zespołu. Wnosili do zespołu swoją dojrzałość i byli 

pomocni w czasie pokonywania kryzysów emocjonalnych 

w grupie.   

Nadwerężenie emocjonalne, nadmierne 

zaangażowanie powodujące niemożność 

rozdzielenia „teatru” od życia.   

Skupienie się przed spektaklem, izolacja od innych.  

Bywało, że były osoby bardzo zaangażowane, inwestujące 

wiele energii i emocji. W pewnym momencie robiło się 

tego za dużo. Czasem człowiek musiał „poluzować”, 

odpuścić. Ktoś nie przychodził na próbę, ale ta 

nieobecność była chwilowa i zaplanowana. Uzasadniona 

koniecznością odreagowania. To było uzasadnione.   

On gra na poziomie zawodowca, różni go jednak to, że nie 

potrafi oddzielić życia teatralnego od życia i skupić się 

Trudna kondycja zdrowotna, emocjonalno- Z punktu widzenia potrzeb i prac zespołu, były to osoby 
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psychiczna.  

Czasem: problemy z pamięcią, koncentracją 

„niesolidne”, które się „kręciły” po projekcie, nieregularnie 

„wpadały i wypadły”. Było to powodowane różnymi 

czynnikami (…) czasem nawet zaburzeniami w czasie i 

przestrzeni. Bywało bowiem, że nie zdają sobie sprawy z 

powagi sytuacji, z celu projektu (i spotkań). 

Bycie w terapii To co jest ważne w takich projektach… Muszę znać 

ograniczenia, wiedzieć jakie oczekiwania możemy 

formułować i w jakim stanie psychicznym jest osoba, bo 

często są to ludzie w terapiach różnych. To się wiąże z 

ograniczeniami i trzeba o tym pamiętać planując pracę.  

 

Mówiąc o zmianach, jakie stały się ich udziałem można je określić jako: związane ze wzrostem 

własnej wartości, autoprezentacji i rozbudzeniem potrzeby ekspresji artystycznej. Ale nie tylko.  

Tabela 5. Efekty pozytywne udziału w projekcie (przykład Dorosłych).  

Efekty  Przykładowe dane (ilustracja) 

Wzrost poczucia własnej wartości, w tym 

także: „odwaga” w formułowaniu swoich 

potrzeb i asertywność  

Mówił jak sobie radzi na co dzień. Analizował swoją 

pragmatyczność.   

Przedstawianie pomysłów, polemizowanie z uczestnikami 

Zespołu (nad warstwą artystycznego wyrazu, przekazu) 

Wzrost zasobów pozwalających na 

atrakcyjną i pożądana społecznie  

autoprezentację - wzrost pewności siebie w 

relacjach z innymi, w komunikacji z innymi 

osobami 

Zmienił się fizycznie, zaczął się uśmiechać 

W czasie bycia na próbach otwarty, miał koleżanki, 

kolegów… zaczął przykładać uwagę do codziennego 

wyglądu.  

Przed spektaklem (premierą) mężczyzna siedzi skupiony, 

wydaje się nieobecny, stremowany – reaguje pozytywnie 

na przechodzących innych członków zespołu. 

Uśmiechnięty, pozuje na zdjęciu, które stanowi 

inscenizację śmiesznej scenki (zdjęcie podpisane jako 

„Wygłupy przed próbą”).  

Rozbudzenie potrzeby ekspresji 

artystycznej 

Myślę, że w przypadku np. pan X … to bardzo rozbudziło 

potrzebę ekspresji kulturalnej, twórczej, teatralnej (…)  

Wzrost poczucia odpowiedzialności  Zjawił się w dniu spektaklu (miał trudne przeżycia nocą 

związane z udzielaniem i organizowaniem komuś pomocy, 



44 

 

 zmęczony, niewyspany, głodny) 

Dziś…z trzecim panem kontakt z nim się uciął. Dosłownie 

skończył spektakl… to jest niesamowite, że dokończył 

i…zniknął.  

Wzbogacenie biografii życiowej o 

pozytywne doświadczenia  

U pana Y to była przygoda życia. On po prostu jest 

człowiekiem, który lubił spektakl, to dla niego było bardzo 

pozytywne, przygoda, dobre doświadczenie. Chciał tego.  

 

 

3.1.2. Dodatkowe efekty 

 

Dodatkowo dostrzeżono inne obszary zasobów i kompetencji, które podległy rozwojowi, co 

stanowiło „pozytywny efekt uboczny” projektu (a nie zostały założone na poziomie koncepcji 

projektu):  

- rozbudzenie zainteresowań teatrem amatorskim i zawodowym (rozważanie powtórzenia 

doświadczenia w innych warunkach organizacyjnych przez jednego Uczestnika/ z ramienia 

TYLKO; umieszczenie jednego z uczestników/ z ramienia SERDUSZKA w prestiżowej szkole 

teatralnej dla dzieci, (pozyskanie zniżki w czesnym, poszukiwanie sponsora na rzecz zapewnienia 

regularnych opłat) 

Jeden z najmłodszych aktorów wciągnięty został do Studia Artystycznego Metro działającego przy Teatrze Studio 

Buffo w Warszawie. Jest to miejsce, w którym bardzo młodzi ludzie pod okiem kadry (aktorów-pedagogów) 

rozwijają swoje talenty. Są tam zajęcia wokalne, taneczne, aktorskie oraz akrobatyka. Uczestnicy mogą poznać 

techniki i umiejętności, które przydają się w teatrze muzycznym. Przygotowywani są też do specjalnych pokazów na 

prawdziwej scenie
60

. 

- nawiązanie bliskich znajomości (uczestniczenie we wspólnych spotkaniach poza projektem i 

organizacjami) 

- zaangażowanie się uczestników-Wykonawców w prace wolontaryjną (podpisanie umowy z 

organizacją na rzecz bycia rodziną wspierającą) 

- włączenie rodziców (najmłodszych dzieci) do projektu poprzez ich zaangażowanie w 

planowanie i organizację dnia pod kątem prób ich dzieci, dowożenie, przywożenie.; stworzenie 
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warunków dla przeżywania dumy z sukcesu swojego dziecka oraz dzielenia się nią w gronie 

zaproszonych na spektakl znajomych.  

Jeśli chodzi o ostatnie, to efektem pozytywnym jest to, że projekt wpłynął na rozwój 

kompetencji rodzicielskich poprzez włączanie swoich dzieci w nurt kultury, odpowiedzialność za 

ich działania oraz udział, obecność w osiąganym sukcesie. Warto o tym wspomnieć, ponieważ 

kiedy analizuje się doświadczenia biograficzne młodzieży z orzeczeniem  demoralizacji czy z 

diagnozą uzależnienia i zaburzeń psychicznych, to uwagę zwraca nieobecność rodziców w ich 

życiu, brak osób bliskich, którzy towarzysza człowiekowi nie tylko w  chwilach kryzysu i 

trudności, ale również w momencie przezywanego sukcesu i radości61.   

Rodzice dzieci… bardzo pozytywna grupa. Musieliśmy się wciąż dogadywać i zgrywać jeśli chodzi o godzinę, 

organizację, rekwizyty, ubiór itp. Wszyscy byli na spektaklach! Nie robili problemów. Czasem jeśli coś zawodziło, to 

nie z powodu ich niechęci tylko „gapiostwa”. Musiałam wówczas interweniować. Nigdy jednak nie było między 

nami nieporozumień. Byli bardzo wpierający projekt62.  

 

3.2. Uczestnicy-wykonawcy 

 

Uczestnikami-wykonawcami poszczególnych zadań z ramienia poszczególnych organizacji 

biorących udział w realizacji projektu, byli (w porządku alfabetycznym):  

Dziki Anna (koordynacja grupy z ramienia świetlicy socjoterapeutycznej SERDUSZKO) 

Znajduje się na początku swojej drogi zawodowej. Swoją przyszłość wiąże z pracą profilaktyczną, wychowawczą i 

resocjalizacyjną na rzecz młodzieży z problemem niedostosowania i pozostająca w trudnej sytuacji życiowej. Jest 

absolwentką Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w świetlicy 

socjoterapeutycznej na stanowisku wychowawczyni.   

Gaińska Zuzanna (scenariusz, warsztaty teatralne i integracyjne, reżyseria, scenografia, 

integracja) 

Absolwentka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. 

Uczestniczka wielu festiwali teatralnych w kraju i zagranicą (Festiwal Teatrów Eksperymentalnych w Kairze, 

Arrivano dal Mare w Cervii, Figurentheaterfestival w Wels, Festiwal Teatrów Lalkowych im. Obrazcowa w Moskwie, 

Warszawskie Spotkania Teatralne w Warszawie i wiele innych.) Najważniejsze spektakle: „Fasada” reż. Duda Paiva 

de Souza (Białostocki Teatr Lalek), „Księga Raju” reż. Piotr Cieplak (Teatr Żydowski w Warszawie), „Escurial” reż. 

Zuza Gaińska i „Ech, Wiktor!” reż. Dorota Brodowska (Unia Teatr Niemożliwy w Warszawie). Współzałożycielka 
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zespołu „Menażeria Pani Zuzy”, z którym występuje w warszawskich galeriach sztuki (m.in. Mostra Gallery, Ab Ovo 

z okazji Nocy Muzeów, Lubelska 30/32 i in.). W swoich autorskich piosenkach w warstwie muzycznej i tekstowej 

odwołuje się do nurtów znanych z twórczości Toma Waitsa, Nicka Cave’a, czy Lourie Anderson. W 2015/16 

zrealizowała projekt „Krzyk – społeczny eksperyment artystyczny” dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego.  

Gałas Justyna (koordynacja grupy z ramienia Fundacji po DRUGIE) 

Pedagog opiekuńczo-wychowawczy, dodatkowo ukończony licencjat z pedagogiki resocjalizacyjnej. Posiada 

wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie bezdomności. Od kilku lat związana także jest ośrodkiem 

"TYLKO". Od stycznia 2019 roku współpracuje na stałe z Fundacją po DRUGIE. Jest opiekunką Mieszkań 

treningowych dla dziewcząt.   

Kniza Sebastian (film dokumentalny) 

Operator filmowy i telewizyjny, współpracuje z ogólnopolskimi stacjami telewizyjnymi przy realizacji programów 

informacyjnych, publicystycznych, reportaży. Zrealizował zdjęcia do filmów dokumentalnych m.in. „Dziewczęta z 

Falenicy” (TV Polsat News) „Matka nastolatka” (Fundacja po DRUGIE). Współpracuje z FpD przy tworzeniu kanału 

youtube oraz przy działaniach z zakresu edukacji filmowej kierowanych do młodzieży. 

Lewińska Małgorzata (scenariusz, warsztaty teatralne i integracyjne, reżyseria, scenografia, 

integracja) 

Aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa. Szerokiej publiczności znana z takich ról jak Laura w „Przedwiośniu” (reż. 

Flip Bajon) czy Patrycja w  „Lokatorach: i „Sąsiadach” (TVP1). Ostatnio z wielka pasją nagrywa też audiobooki. Jako 

licealistka brała udział w zajęciach Ogniska Teatralnego przy Teatrze Ochoty i ukończyła je z dyplomem instruktorki 

teatralnej. Dziś sama prowadzi zajęcia teatralne z dziećmi i młodzieżą. Ostatnio prowadziła warsztaty w Studio 

Buffo i w ramach projektu „Wizytująca akademia sztuk”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. W 2015/16 zrealizowała projekt „Krzyk – społeczny eksperyment artystyczny” dofinansowany ze 

środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Sikora Agnieszka (autorstwo projektu, koordynatorka projektu, film dokumentalny, 

moderowanie debat) 

Prezeska i fundatorka Fundacji po DRUGIE. Z zawodu w wykształcenia dziennikarka specjalizująca się w tematyce 

społecznej, na swoim koncie ma ponad 300 reportaży emitowanych głównie na antenie TVN. Autorka cyklu 

dokumentalnego „Dziewczęta z Falenicy” opowiadającego historię wychowanek zakładu w Falenicy. Reżyserka kilku 

produkcji telewizyjnych emitowanych na ogólnopolskich antenach. Autorka filmów dokumentalnych tworzonych w 

ramach działań FpD – Chcę być z Tobą MAMO!, Matka nastolatka, Gdy zostanę tatą… Absolwentka studiów 

podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. W 2013 r. wydała 

książkę pt. „Dziewczęta z poprawczaka” (Wydawnictwo Pedagogium) oraz książkę „Nie tak piękni nastoletni” 

dotyczącą nastoletniego rodzicielstwa. Posiada dyplom instruktorki teatralnej wydany przez Ognisko Teatralne przy 

Teatrze Ochoty w Warszawie. Autorka licznych raportów o sytuacji wychowanków opuszczających placówki 

wychowawcze i resocjalizacyjne w Polsce oraz publikacji popularnonaukowych i naukowych poświęconych 

problematyce stygmatyzacji i praw człowieka.   
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Szczepanik Renata (badania na rzecz ewaluacji, autorstwo raportu z ewaluacji) 

doktor habilitowana, profesorka na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Członkini Polskiego 

Towarzystwa Kryminologicznego im. Stanisława Batawii oraz Członkini Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy 

Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. M. in. autorka dwóch monografii naukowych o problematyce resocjalizacji i 

readaptacji społecznej powrotnych przestępców oraz rodzicielstwu matek i ojców osób pijących alkohol 

problemowo, współautorka książek o formalnej kontroli społecznej nieletnich i socjoterapii młodzieży z 

zachowaniami agresywnymi. Jej zainteresowania naukowe obejmują problemy „kryminologii zza krat”, rehabilitacji 

społecznej nieletnich i przestępców powrotnych oraz metodologii badań terenowych.   

Wesołowska Emilia (koordynatorka grupy z ramienia Ośrodka TYLKO) 

Jej podstawowym wykształceniem jest praca socjalna. Posiada również tytuł zawodowy magistra pedagogiki 

(resocjalizacyjnej). Blisko 10 lat pracuje z osobami w kryzysie bezdomności. Jako pracownik socjalny związana jest z  

Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Jest także prezeską fundacji Ambulans z Serca. W jego ramach grupa ludzi 

przemieszcza się specjalną karetką  ulicami Warszawy. Opatrują rany, zmieniają bandaże i świadczą pomoc 

ratownicza osobom z doświadczeniem bezdomności. Nierzadko karetka ta dociera do osób, które pomieszkują w 

pustostanach, działkach, daleko od ludzi.  

 

3.2.1. Praca wychowawcza  

 

Rolą Koordynatorek było nie tylko dbanie o organizacyjne kwestie związane np. z dojazdem, 

ustaleniem miejsc spotkań, czasu itp., ale również – a może przede wszystkim – praca nad 

wzmacnianiem uczestnictwa poszczególnych osób i grup w projekcie oraz pomoc w 

przezwyciężaniu kryzysów. Koordynatorki pełniły zadania w relacjach: 

1. Koordynatorka grupy – Uczestnik-aktor 

2. Koordynatorka grupy – Uczestnik- reżyser (i inni wykonawcy) 

3. Koordynatorka grupy – koordynatorka projektu 

4. Koordynatorka grupy – organizacja macierzysta (inni pracownicy i osoby związane z daną 

organizacją) 

W przypadku koordynatorki grupy z ramienia SERDUSZKA, z uwagi na specyfikę wiekową dzieci, 

dodatkowa rolą była praca nad dobrymi postawami rodziców wobec projektu.  

Wielość zadań oraz ciężar i ranga obowiązków oddaje w dużym zakresie poniższa wypowiedź: 
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To była droga przez mękę dla wszystkich (żeby dojechali, żeby było jedzenie, żeby umieli tekst, żeby były rekwizyty). 

Jeszcze w dniu premiery miałam świadomość, że wszystko może się zadziać. Był to ogromny ciężar… nerwy… przez 

ten czas schudłam 4 kilogramy! Premiera wynagrodziła wszystko
63

. 

Analiza danych z wywiadów pogłębionych pozwala sądzić, że ich działania polegały na: 

NEGOCJOWANIU i GODZENIU RYTMU PRAC KILKU INSTYTUCJI i GRUP 

Dotyczyło to wysiłku związanego z koniecznością pogodzenia rytmu pracy kilku instytucji na 

raz. Wiązało się także z koniecznością przewidywania problemów (organizacyjnych, 

interpersonalnych) i zapobiegania im lub dławienia w zarodku. 

  
Będę przyprowadzać dzieci na próby. Tylko będą wychodzić pewnie przed końcem, żeby za późno nie wracały. 

Rozumiem, że dzieciaki mają być 2 razy w tygodniu? Od listopada wraca socjoterapia, więc mam nadzieje, że uda 

się to wszystko zgrać
64

. 

 

W sytuacji zintensyfikowanie pracy, było to zadanie polegające na takim zarządzaniu czasem 

(organizacji, grupy, osoby), by możliwe było zaplanowanie nadrobienia odsuniętych na drugi 

plan zajęć po skończeniu działań zasadniczych związanych z projektem.  

 
Moja rola była podwójna. Koordynowałam grupę dzieci, ale jako że są to dzieci, to nie do końca znajdywałam 

czasem zrozumienie, że przecież to nie są moje „prywatne” dzieci. To, czy wezmą strój, czy będą na czas na próbie 

często nie zależało ode mnie. Musiałam wpływać na rodziców. Nie mogłam jednak wywierać presji. To była bardzo 

delikatna sfera ustalania i współpracy. Finalnie się zmotywowali i wszystko zadziałało, ale trzeba zrozumieć, że oni 

często sami mają problemy różnej natury (…) czasem są to trudne środowiska (…) Przykładowo, piszę SMS o próbie 

z zapytaniem gdzie jest dziecko i okazuje się, że rodzic zapomniał o próbie lub inaczej zaplanował czas: „ona właśnie 

odrabia lekcje, to może później dowiozę?”
65

. 

Bywało, że dzieci nie chodziły do szkoły czy na lekcje. Próby zaczynały się wcześniej. To było duże obciążenie 

psychiczne, emocjonalne – dzieci i moje. Także fizyczne, duże zaangażowanie czasowe. W niektórych obszarach 

zrobiły się zaległości, w mojej bieżącej pracy czy w pracy szkolnej dzieci. Teraz skupiam się nad nadrabianiem 

zaległości, zwłaszcza w nauce dzieci
66

.  

To co wyraźnie zaznaczyło się w wywiadach, to bardzo silne zmęczenie realizacją projektu – 

psychiczne i fizyczne. Pomocnym stał się czas – koniec projektu przypadł na grudzień – czas 

związany z wyciszeniem świątecznym i pewną przerwą od pracy. W czasie tym tkwił niestety 

także i czynnik negatywny. Grudzień to okres licznych sprawozdań, raportów i konieczności 

sporządzania innych bilansów, co powodowało znacząca kumulację wysiłku i energii. 
                                                             

63
 Źródło danych: wywiady pogłębione, badania własne. 

64
 Źródło danych: wpis na FB, badania własne.  

65
 Źródło danych: wywiady pogłębione, badania własne. 

66
 Źródło danych: wywiady pogłębione, badania własne. 
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Miałam potężny kryzys na przełomie października i listopada, kiedy trwały próby do spektaklu i były już to bardzo 

zaawansowane prace. Panowała wtedy ogromna nerwówka, bardzo silne emocje, wysokie wymagania. Było to 

bardzo stresujące, ponieważ „puszczały hamulce”. Próby odbywały się dwa razy w tygodniu. Trudno było pogodzić 

te próby z nauką szkolną dzieci, zwłaszcza na początku. Później się to jakoś ułożyło, ale wiele wysiłku i właściwie 

codziennej pracy musiałam włożyć w to
67

.  

Nerwówka dotyczyła intensywności prac – zwłaszcza pod koniec trwania projektu. Szukanie czasu i pomoc w nauce 

scenariusza. Stres powodowany np. uświadomieniem sobie i presją, że pozostały dwa tygodnie do premiery, a 

niektórzy aktorzy jeszcze nie opanowali swojego tekstu
68

. 

Zaburzanie prac innych organizacji – to było trudne. Nadganianie po projekcie, nadanie mu pirytowego znaczenia i 

uwagi kosztem innych spraw
69

.   

Problemy wiązały się więc z koniecznością pogodzenia różnych, czasem odmiennych interesów: 

reżyserek (które stały na straży wartości artystycznych), dzieci (i ich możliwości wysiłkowych) i 

rodziców dzieci (i ich potrzeb oraz możliwości organizacyjnych) oraz organizacji, instytucji (np. w 

początkowym okresie trwania projektu część zrekrutowanych dzieci – wychowanków świetlicy 

środowiskowej, było jednocześnie wychowankami domu dziecka. Powodowało to potrzebę 

włączenia dodatkowych osób – opiekunów, którzy będą przywozić takie dzieci na próby. 

Niestety nie zdało to egzaminu i ostatecznie dzieci te nie brały udziału w projekcie. 

POKONYWANIU TRUDNOSCI 

Obejmowało to prace z Uczestnikami i pomiędzy uczestnikami w rozładowywaniu napięć i 

nieporozumień (w toku bezpośredniej konfrontacji i pracy wychowawczej, pośredniej). 

Dotyczyło również bardzo konkretnej i ciężkiej pracy związanej z koniecznością przyswojenia 

sobie tekstu na pamięć (scenariusz).    

Koordynatorzy mieli wysoką świadomość pewnych ograniczeń, możliwości wysiłkowych 

uczestników z danych grup i konsekwencji konieczność brania udziału w przekraczaniu tych 

granic. Wiązało się to z ogromnym wysiłkiem i koniecznością „zatrzymania” rytmu pracy i działań 

w innych zakresach (np. pracach organizacji czy wypełnianiu obowiązków uczestników).    

Koordynatorzy pomagali Uczestnikom w przyswojeniu scenariusza. Była to dość trudna praca, 

ponieważ bywało, że osoby miały problem organiczny z pamięcią i koncentracją, natomiast  

stosowały różne taktyki obronne i ukrywały rzeczywiste problemy w pracy nad tekstem.  

MOTYWOWANIU I WZMACNIANIU UCZESTNIKÓW ORAZ PODTRZYMYWANIU DECYZJI O UDZIALE 

                                                             

67
 Źródło danych: wywiady pogłębione, badania własne. 

68
 Źródło danych: wywiady pogłębione, badania własne. 

69
 Źródło danych: wywiady pogłębione, badania własne. 
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Związane było z utrzymywaniem gotowości i podtrzymywaniem deklaracji uczestników. Czasem 

było to określane jako „permanentna trudność trwająca cały czas”70. Polegało to na 

„rozbrajaniu” takty usprawiedliwiania swojej nieobecności, dystansu, niechęci. Towarzyszyła 

temu jednak wysoka świadomość wielu czynników powodujących te trudności i świadomość 

ograniczeń.  

Mają lepsze i gorsze dni. Mają swoje problemy, uprzedzenia, nawyki.(…)  Nie potrafią zamknąć swoich problemów i 

robić teatr
71

.  

Niechęć czy unikanie prób nie było związane z lekceważeniem. To, czym dla jednych jest faux-pas…ta ja się 

cieszyłam, że ktoś w ogóle jest, przyszedł…przezwyciężył swoje opory
72

.   

Koordynatorki czuły się odpowiedzialne za rekrutację i podtrzymywanie gotowości grupy do 

pracy. Jako że grupy podlegały rotacji, musiały podejmować ciągłą pracę nad jej budowaniem i 

podtrzymywaniem. Przykład można znaleźć w wypowiedzi jednej z Koordynatorek. Opisywała 

ona trudne doświadczenie pracy z jedną z Uczestniczek, która bardzo gwałtownie oponowała 

przed wzięciem udziału w projekcie teatralnym. Argumentowała to brakiem predyspozycji, 

nieśmiałością, brakiem koncentracji i tym, ze nie nadaje się „do teatru”. „Historia” skończyła się 

tak, że dziewczyna stanowiła niezwykle ważną postać w zespole i z ogromnym sukcesem 

wypełniła swoje zadanie:    

Długo z nią rozmawiałam, namawiałam, przekonywałam. Próbowałam przełamać jej obawy. (…) i ta dziewczyna, 

która na początku stawiała ogromny opór… podkreślała, że nie nadaje się do teatru, że takie wyzwanie ją przerasta, 

że „gdzie ona i teatr!” w końcu zagrała główną rolę. I to jak zagrała! 
73

 

GRATYFIKACJA  

Źródłem gratyfikacji dla wszystkich koordynatorek była ogromną satysfakcją i pozytywne emocje 

towarzyszące premierze i spektaklom.  

Premiera… Poczułam, że wszystkie wysiłki zostały nagrodzone. Całe moje zmęczenie było tego warte. Byłam 

wzruszona i dumna z moich podopiecznych, z siebie i z całego zespołu
74

. 

Mam dużą satysfakcję patrząc na przemiany mojej grupy. Dumna jestem z całego zespołu, a zwłaszcza z moich 

podopiecznych
75.  

                                                             

70
 Źródło danych: wywiady pogłębione, badania własne. 

71
 Źródło danych: wywiady pogłębione, badania własne. 

72
 Źródło danych: wywiady pogłębione, badania własne. 

73
 Źródło danych: wywiady pogłębione, badania własne.  

74
 Źródło danych: wywiady pogłębione, badania własne. 
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Mimo tej gratyfikacji i silnych, pozytywnych doznań jakie towarzyszyły zakończeniu projektu w 

wywiadach z Koordynatorkami dały się zaznaczyć refleksje, które można ująć w postaci 

następujących wniosków: 

- branie pod uwagę specyficznej sytuacji życiowej Uczestników-aktorów, w tym doświadczeń 

życiowych, które rzutują na ich funkcjonowanie oraz sposób wchodzenia w relacje z otoczeniem 

jest rzeczą niezwykle ważną i powinno być centralnym obszarem troski i uwagi wszystkich 

realizatorów; 

 - rozważnie należy szacować i brak pod uwagę możliwości wysiłkowe Uczestników-aktorów (co 

wiąże się z wcześniejszą uwagą: kwestie związane z problemami życiowymi Uczestników winny 

stanowić nadrzędną troskę w stosunku do wymogów tzw. profesjonalnego teatru).   

- wykonawcy projektów społeczno-artystycznych muszą być osobami, które są przygotowane do 

pracy z grupami społecznymi, które z racji swoich biografii i sytuacji życiowej są 

defaworyzowane społecznie (wiąże się to z koniecznością opierania głównego ciężaru 

„działania” i nadawania kierunku oraz wyznaczania dynamiki projektu animatorom kultury, 

który ma doświadczenie w pracy z danymi grupami);   

- konieczne jest stosowanie „taryfy ulgowej” Uczestnikom-aktorom, którzy mają swoje opory, 

np. Nie można normalnie traktować tych ludzi, bo maja swoje opory, np. z otwarciem się, z 

ciałem, z dotykiem (pracując z ciałem należy brać pod uwagę nieujawnione, trudne 

doświadczenia biograficzne Uczestników);  

- wobec ciężaru doświadczeń i urazów Uczestników należy dawkować tzw. intuicyjne podejście 

w relacjach;   

Warto zwrócić uwagę, ze zarówno Koordynatorki, jak i Wykonawczynie-reżyserki wyraźnie 

podkreślały brak superwizji w projekcie. Brak spotkań całego zespołu, by omawiać na bieżąco 

problemy i nie pozwalać się piętrzyć trudnym emocjom zostało zgodnie uznane jako luka 

organizacyjna.  

 

3.2.2. Emocje 

 

                                                                                                                                                                                                     

75
 Źródło danych: wywiady pogłębione, badania własne. 
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Kiedy analizuje się dane pochodzące ze wszystkich źródeł, to uwagę przykuwa wyłaniająca się na 

wierzch kategoria emocji i to w różnych kontekstach: 

- praca nad tworzeniem spektaklu oparta na silnych emocjach uczestników, 

- emocjonalna praca nad przezwyciężaniem własnych i czyichś oporów,  

- trudne napięcia i emocje towarzyszące codziennym relacjom między uczestnikami i 

wykonawcami, 

- silne i wyraźne emocje towarzyszące premierze, 

- pozytywne emocje będące rezultatem oceny „tego co się stało”, co zostało stworzone dzięki 

realizacji projektu.  

W opinii Reżyserek, KRZYK był dużo prostszym projektem niż NIE MASZ NIC… Artystki 

uzasadniają to następująco:  

(…) główną osią Krzyku byli chłopcy z zakładu poprawczego, stąd chwile spędzone z artystami „na wolności”,  to 

chwile wyczekiwane. Chcieli z nami być, zwierzali się, z czasem otwierali, pozyskiwali zaufanie. Owszem, bywały 

trudności, ale jawnie nie kwestionowali naszych próśb czy krytyk, nie stawali w opozycji nawet zanim to zaufanie 

zbudowali…
76

 

Metoda nawiązywania bliskich relacji z uczestnikami w KRZYKU opierała się głównie na 

intuicyjnych, naturalnych relacjach międzyludzkich. Mimo, że Reżyserki miały wskazówki do 

pracy z grupami77, to świadomie modyfikowały lub nie opierały na nich swoich oddziaływań.   

Metoda pracy w KRZYKU opierała się głównie na „byciu człowiekiem”, bez metodyki, a tutaj to nie zadziałało – 

empatia i wyrozumiałość bywa czasem odbierana jako słabość, a nie siła
78

.  

Duże znaczenie przypisywane przez nie było tzw. wymianie emocjonalnej. Reżyserki nie chciały 

wchodzić w role profesjonalnych terapeutek czy wychowawczyń, dlatego z premedytacją 

zacierały granice między tym co „zawodowe” i „służbowe” a „ludzkie” i „uczuciowe”. Tworzyły 

przestrzeń, w której będzie można pokazywać emocje („ludzkie a nie profesjonalne odruchy”). 

Emocje towarzyszące realizacji i finalizacji projektu określały przez pryzmat radości „z rozwoju 

artystycznego dzieci i młodzieży”.  

                                                             

76
 Źródło danych: wywiad pogłębiony, badania własne.  

77
 Szczegóły zawarte są w: A. Sikora, R. Szczepanik, Krzyk… 

78
 Źródło danych: wywiad pogłębiony, badania własne. 
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Emocje mogą powodować również o trudnościach. W jednej z wypowiedzi reżyserek znaleźć 

można było refleksję na temat próby przezwyciężenia trudnych relacji między uczestnikami 

związanymi z innymi oczekiwaniami i postawami wobec pracy. Jej spostrzeżenie dotyczyło 

konieczności wyjścia poza grupy wyłącznie „problemowe” i otwarcia się na inne. Sama określiła 

je co prawda mianem „wzorcowych”, jednak w gruncie rzeczy zaproponowana przez nią 

specyfika grupy takich warunków nie spełnia. Spełnia natomiast kryteria tzw. dewiacji 

pozytywnej czy uzależnień behawioralnych. 

Warto byłoby włączyć do takich działań co najmniej jedną grupę osób, które są w zupełnie odmiennej sytuacji 

życiowej. Na przykład pracoholików. Można by więc nawiązać kontakt z grupą osób z „przewidywalnymi” 

zachowaniami społecznymi (…) Nawet wstępnie był pomysł, by nawiązać kontakt z terapeutką, która teraz pracuje z 

pracoholikami. Dla odmiany więc są to ludzie, którzy MAJA WSZYSTKO, ALE NIE MOGĄ WIELE
79. 

Zabrakło tej grupy, która nadaje ton, że trzeba być odpowiedzialnym, grupy z wzorcowymi zachowaniami  (…) 

włączenie kogoś, gdzie ta cecha działa
80

.  

 

3.3. Działania   

Działania realizowane w ramach projektu nastawione były na wspólne stworzenie spektaklu 

teatralnego. Założono, że powstanie on w trakcie trwania warsztatów teatralnych. Początkowo 

miały być one bowiem nastawione na osiąganie celów integracyjnych i swobodnie, acz 

konsekwentnie ewaluować w kierunku zawiązywania się zespołu teatralnego, począwszy od 

samego pomysłu na spektakl i skończywszy na jego odegraniu.  

Ostatecznie przygotowano spektakl, który: 

� posiada scenariusz bazujący na osobistych doświadczeniach uczestników  

� posiada muzykę stworzoną specjalnie na potrzeby realizacji przedstawienia  

� skupia wszystkich Uczestników projektu (integruje ich nie tylko na poziomie 

interpersonalnym, instytucjonalnym, ale również zadaniowym). 

Zaplanowano premierę i 3 pokazy. Plany te zrealizowano.  

W dalszej części przedstawione zostaną poszczególne, kluczowe działania projektowe. Kolejność 

zaprezentowanych działań wynika z porządku alfabetycznego:  
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Budowanie scenariusza spektaklu  

Praca nad scenariuszem odbywała się we współpracy z opiekunami merytorycznymi projektu 

(jednocześnie pełniącymi funkcję scenarzystów i reżyserów). Najogólniej mówiąc, polegała na 

zbieraniu osobistych doświadczeń uczestników i tworzeniu na ich podstawie optymistycznej, 

pozytywnej opowieści. „Optymistycznej” czyli takiej, która jest opowieścią o możliwości zmiany 

życiowej, walki o siebie, swoją godność, konstruktywne życie, bliskość i więzy z innymi ludźmi.  

Specjalnie przygotowany w ramach projektu scenariusz zawierał wszystkie zasygnalizowane 

wyżej cechy: pokonywanie samotności, bezradności, zagubienia, poszukiwanie i tworzenie 

bliskości międzyosobowych, dążenie do stabilizacji, dojrzewanie. Kiedy analizuje się 

przygotowany scenariusz oraz informacje o treści spektaklu przygotowane na potrzeby 

doniesień medialnych uwagę zwraca trafna realizacja przyjętych w projekcie założeń:  

Człowiek potrzebuje domu. Jeśli w danym momencie życia nie może mieć dachu nad głową, próbuje stworzyć sobie 

jego namiastkę. Wielu z nas widziało osoby dotknięte bezdomnością próbujące w trudnych warunkach ulicy 

zaaranżować własne miejsce. Potrzeba domu jest może nawet silniejsza od wielu innych potrzeb? Zagubieni 

Chłopcy z opowieści o Piotrusiu Panie sami zbudowali sobie dom. Miał on tylko jedno pomieszczenie, ale każdy 

mieszkaniec posiadał do niego własne drzwi. 

Historia Piotrusia i Chłopców stanowi kanwę do naszego spektaklu. Jest opowieścią o potrzebie posiadania 

własnego miejsca, poszukiwaniu relacji i przynależności, dorastaniu i byciu dzieckiem. 

Dorastanie dla aktorów naszego spektaklu – dzieci korzystających ze wsparcia świetlicy socjoterapeutycznej na 

warszawskiej Pradze, młodzieży zmagającej się z pierwszymi etapami dorosłości, która z różnych powodów znalazła 

się na ulicy, wreszcie dorosłych mieszkańców schroniska dla osób bezdomnych – często jest doświadczeniem 

niezwykle trudnym i stojącym u podstaw pojawiających się życiowych problemów i kryzysów. 

Nasi aktorzy, choć większość z nich jest już metrykalnie dorosła, muszą dorosnąć od nowa, a dorastanie jest 

możliwe jedynie wtedy, gdy uda się im znów, choć przez chwilę być dziećmi. Jeśli nie obudzą w sobie dziecka, nie 

uwierzą we wróżki, nie zdołają ruszyć w dobrą stronę. Staną się bezdusznym Kapitanem Hakiem albo przeliczającym 

wszystko na pieniądze panem Darlingiem. 

Teatr i praca nad spektaklem pozwalają uczestnikom obudzić i poczuć w sobie dziecko
81

. 

Punktem wyjścia dla scenariusza była opowieść o Piotrusiu Panu. Pomysłodawcą był jeden z 

Uczestników-aktorów, chłopiec ze świetlicy Serduszko. Artystki wnikliwie analizowały książkę i 

napisały wspólnie scenariusz, zwłaszcza sekwencje, które są o miłości, poszukiwaniu matki i 
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domu (jako odniesienie do specyficznych doświadczeń biograficznych Uczestników-aktorów). Z 

czym kojarzy się bowiem „dom” Uczestnikom-aktorom? 

Dom – bezpieczeństwo i stabilizacja, żeby się nie przeprowadzać… 

Dom to miłość, czas z bliskimi
82

 

Lejtmotywem w scenariuszu jest wiersz pt.  Oda do dzieciństwa, który Peter Handke napisał do 

filmu Wima Wendersa "Niebo nad Berlinem": 

Kiedy dziecko było dzieckiem 
Biegało z uniesionymi rękami. 
Chciało, żeby strumyk był potokiem, 
potok rzeką, a kałuża morzem. 
Wtedy wszystko miało duszę, 
a dusze stanowiły jedność. 
 
Kiedy dziecko było dzieckiem 
Nie wiedziało, że jest dzieckiem. 
Nie miało zdania o czymkolwiek, 
Nie miało przyzwyczajeń 
I nie robiło min, gdy je fotografowano. 
 
Kiedy dziecko było dzieckiem 
Cały czas zadawało pytania 
"Dlaczego jestem sobą? 
Dlaczego nie jestem Tobą? 
Dlaczego jestem tutaj? A dlaczego nie tam? 
Gdzie zaczyna się czas a kończy się przestrzeń? 
Czy nasze życie na ziemi jest tylko snem? 
Czy to, że widzę, słyszę i czuję 
nie jest tylko iluzją świata przed nim samym? 
Co to znaczy, ze jestem sobą? 
Czy zanim zostałem sobą nie istniałem? 
I czy któregoś dnia ja, który jestem sobą 
przestanę nim być?" 
 
Kiedy dziecko było dzieckiem 
Nie lubiło szpinaku, groszku i ryżu na mleku. 
A teraz je wszystko i to bez przymusu. 
 
Kiedy dziecko było dzieckiem 
Obudziło się raz w nie swoim łóżku, 
A teraz często mu się to przydarza. 
Uważało wszystkich ludzi za pięknych, 
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A teraz, przy odrobinie szczęścia tylko niektórych. 
Miało dokładne wyobrażenie raju, 
A teraz najwyżej ma o nim pojęcie. 
Nie mogło sobie wyobrazić nicości, 
A teraz drży na samą myśl o niej. 
Zabawa była dla niego wielką sprawą, 
A teraz przejmuje się jak kiedyś, 
ale tylko swoją pracą. 
 
Kiedy dziecko było dzieckiem 
Jabłko i chleb wystarczał mu do życia. 
I tak będzie zawsze. 
Jagody spadały mu do ręki. 
I tak jest zawsze. 
Świeże orzechy drażniły mu język. 
I tak będzie zawsze. 
 
Kiedy dziecko było dzieckiem 
Na wierzchołku drzewa 
wyciągało ręce do czereśni. 
Ktoś obcy wzbudzał w nim strach 
I tak będzie zawsze. 
 
Kiedy dziecko było dzieckiem 
Czekało na pierwszy śnieg. 
I zawsze będzie czekać. 
Kiedy dziecko było dzieckiem 
Wbiło w drzewo kij jak oszczep 
I on jeszcze tam drży

 83
. 

 
 

Debaty  

Działanie, które w dużym stopniu pokrywało się z Popularyzacją rezultatów projektu i w 

pewnym sensie z Edukacją kulturalną nie tylko wśród bezpośrednich beneficjentów projektu:  

MOW w Puławach Dnia 17 grudnia grupa 14 wychowanków naszej placówki wzięła udział w wydarzeniu społeczno-

artystycznym w ramach projektu Fundacji Po Drugie 84. 

W czasie debat twórcy (reżyserki, koordynatorki grup, Uczestnicy-aktorzy) opowiedzą o procesie 

pracy nad spektaklem oraz o zmianach, które zaszły w tym czasie (zarówno w grupie jak i 

indywidualnie). Debaty były moderowane przez Agnieszkę Sikorę.  
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Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, "Dom na Szlaku" im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie:  W dniu 17.12.19 

wychowanki MOW wraz z opiekunami wyjechały do Warszawy do kina ATLANTIC na spektakl „Piotruś Punk”, który 

powstał we współpracy trzech organizacji: Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci i 

Fundacji po DRUGIE. Spektakl powstał w ramach projektu Fundacji po DRUGIE opierającego się o zasady twórczej 

resocjalizacji. Historia  Piotrusia i Chłopców stanowiła kanwę do spektaklu, który jest opowieścią o potrzebie 

posiadania własnego miejsca, poszukiwaniu relacji i przynależności, dorastaniu i byciu dzieckiem.  

Po spektaklu wychowanki wzięły udział w dyskusji prowadzonej przez Małgorzatę Lewińską, Zuzę Gaińską oraz 

Artura Wolskiego dotyczącej bezdomności i byciu dzieckiem.
85

 

Edukacja kulturalna 

Było to działanie, które w największej mierze (ale nie tylko) realizowane było poprzez warsztaty 

teatralne. Nastawione było na budowanie tożsamości Uczestników-aktorów typu „Ja odbiorca 

kultury” oraz poznawanie przez nich różnych form artystycznego wyrazu.  

Działanie to było realizowane za pomocą intencjonalnie organizowanych sytuacji 

wychowawczych (wizyta w teatrze, wizyta w galerii sztuki, wyjście do kina itp.). W ich przebiegu 

Uczestnicy mieli okazję poznawać będą słownictwo związane z poszczególnymi miejscami, 

sposób ich funkcjonowania oraz poznać osoby, które w tych miejscach pracują. I tak, wizyta w 

teatrze połączona była z jego  zwiedzaniem, oglądaniem go od kulis, rozmową z aktorami, 

oświetleniowcem itp. 

Mimo, że Wnioskodawczyni opisując to działanie w dokumentacji projektu przewidziała jego 

realizację poprzez wyżej wskazane formy oddziaływań, to analiza rzeczywistych działań pozwala 

sądzić, że edukacja kulturalna odbywała się również w przebiegu dyskusji i informacji 

przedstawianych na zamkniętej grupie na facebooku (stanowiącej platformę bieżącej 

komunikacji i sprawozdań z codziennych prac Uczestników-aktorów, wychowanków i 

koordynatorów (szczegółowo grupa ta zostanie opisane w dalszej części przy okazji 

charakterystyki technik i źródeł danych na potrzeby badania ewaluacyjnego). Ilustracją 

edukacyjnego waloru sygnalizowanej grupy jest następujący fragment wpisu: 

Pytaliście wczoraj, co robi aktor na scenie, jak mu na przykład spodnie spadną i byliście zdziwieni, że wychodzi ze 

spodni i gra dalej. Moje przygody teatralne, w których coś zawiodło a grałam dalej (…)
86

 

Uczestnicy-aktorzy mogli również zapoznać się z fragmentami i opisami klasycznych dzieł 

artystycznych, jak np. film pt. Kabaret. Była to również przestrzeń dla wyrażania emocji i 
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inicjowania dyskusji po wizytach w teatrze czy kinie i traktowania takich wyjść jako „czegoś 

więcej” niż jedynie relaks czy rozrywka, np.  

Jak wrażenia po filmie? Ta gorycz i ten śmiech przez łzy a później kpina, to emocje towarzyszące naszym aktorom w 

historii przez Was opowiadanej w Piotrusiu Punku. Wykorzystajcie to! Plus jako forma- cały czas nieustająco MC z 

filmu Cabaret!!!! Oglądajcie i czerpcie inspiracje!
87

 

Ewaluacja projektu  

Założono, że w jej ramach zostanie sprawdzone czy i w jakim stopniu uczestnicy odczuwają 

potrzeby obcowania z kulturą oraz czy podjęte w projekcie działania przyczyniły się do 

osobistych zmian uczestników. Założono również zewnętrzny charakter badań. Główną 

wykonawczynią oraz autorką raportu z badań była Renata Szczepanik. Opis postępowania 

badawczego na potrzeby ewaluacji zawarto w dalszej części (zob. punkt 1).  

Film dokumentalny  

Zaplanowano stworzenie filmu dokumentalnego promującego podjęte działanie. Stanowi on 

rodzaj „dodatkowego produktu” w ramach projektu. Film obejmuje relację z podejmowanych w 

projekcie działań, a także „opowiada historie” Uczestników-aktorów i Uczestników-

wykonawców. Stanowi specyficzny zapis procesu zmian jakie zachodziły w czasie realizacji 

projektu. Film ten stanowiący element projektu, a właściwie jego pokłosie powstał ze środków 

własnych Fundacji po DRUGIE. Realizatorką filmu była Agnieszka Sikora i Sebastian Kniza (w 

trakcie sporządzania Raportu działania to było jeszcze w trakcie realizacji).   

Integracja 

Ten rodzaj działań obejmował cykl spotkań integracyjnych. Spotkania miały na celu budowanie 

komunikacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami projektu, lepsze wzajemne rozumienie się 

grup, rozbudzanie empatii i nabywanie umiejętności współpracy. W ramach tych działań 

integracyjnych odbyły się 4 spotkania. Spotkania te miały też na celu „rozpoznanie” właściwości 

Uczestników-aktorów oraz stworzenie więzi międzyosobowych. Spotkania integracyjne 

prowadzone były przez reżyserki spektaklu, a nad ich organizacją i przebiegiem czuwały 

koordynatorki poszczególnych grup (zob. koordynacja).  
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Koordynacja  

Zob.: Rekrutacja. Koordynatorkami z ramienia poszczególnych organizacji były: Emilia 

Wesołowska (Ośrodek TYLKO), Anna Dziki (Stowarzyszenie Serduszko) i Justyna Gałas (Fundacja 

po DRUGIE).  

Oprawa muzyczna  

W listopadzie do Uczestników realizujących projekt dołączyły dwie artystki, które podjęły się 

zadania jako wolontariuszki (Natalia Feusette i Helena Mirecka). Obie pomagały przy realizacji 

premiery, a zwłaszcza efektów dźwiękowych i oprawie muzycznej spektaklu.  

Premiera 

Odbyła się 12 grudnia 2019 roku w Teatrze Lalka w Warszawie. Na premierę zaproszono osoby 

angażujące się w działania edukacji przez sztukę, animatorzy, edukatorzy, pedagodzy, 

profesjonalni aktorzy oraz osoby pracujące w dziedzinie twórczej resocjalizacji. W premierze 

uczestniczyli bliscy (członkowie rodziny i znajomi) części Uczestników-aktorów oraz ich 

opiekunowie i pracownicy organizacji – partnerów i wykonawców projektu. W spektaklu 

premierowym udział wzięli również przedstawiciele władz miejskich oraz Rzecznik Praw 

Obywatelskich. Sala teatru był wypełniona po brzegi.  

Promocja i popularyzowanie rezultatów projektu  

Notatka o projekcie dla mediów została przygotowana przez koordynatorkę projektu i 

konsultowana z wszystkimi Uczestnikami (na forum w grupie na facebooku). Podobnie jeśli 

chodzi o logo czy napisy na plakatach. Informacje o rezultacie projektu – spektaklu były 

zamieszczane na różnych stronach internetowych – organizacji, telewizji, radia i portalach 

kulturalnych.    

Logo, ulotki i plakat promujący 

przedstawienie i projekt zostały 

opracowane w Pracowni Kompozycji 

Projektowej i Rysunku prof. Artura 

Krajewskiego we współpracy z 

Uczestnikami projektu.  

 

 

 

 



60 

 

Rekrutacja  

Zob. Koordynacja. Pod pojęciem „rotacji” mieści się nie tylko znalezienie i zaproszenie swoich 

„podopiecznych” do pracy w projekcie, ale również podtrzymywanie ich aktywności, motywacji 

oraz pomoc w pokonywaniu trudności związanych z realizacją przez nich poszczególnych zadań. 

Tak więc działania w obrębie rekrutacji pokrywały się w wielu zakresach z zadaniami 

realizowanymi przez koordynatorów. Założono, że łącznie w działaniu weźmie udział 40 

uczestników (z ramienia każdej organizacji). Biorąc pod uwagę znajomość problemów 

potencjalnych Uczestników-aktorów (szczególna sytuacja życiowa, problemy powodujące o 

utracie motywacji do aktywności, wynikające z okoliczności losowych, uzależnień czy zmiany 

instytucji) założono ich rotację. Koordynatorzy odpowiadać mieli także za pomoc reżyserom 

spektaklu i przekazywanie ważnych informacji na temat uczestników - ich przemyśleń, 

oczekiwań. 

Tworzenie spektaklu 

Po zapoznaniu się i omówieniu scenariusza został zorganizowany cykl prób do spektaklu. Prace 

odbywała się w małych grupach oraz przy pełnym składzie uczestników. Osobami 

odpowiedzialnymi za wykonanie działania były Koordynatorki i Reżyserki. 

Role i zadania w tym zakresie wydawały się być jasne. Analiza danych z wywiadu pokazuje 

jednak na wiele napięć w obrębie wzajemnych oczekiwań. Chodziło głownie o sposoby 

pokonywania sytuacji kryzysowych związanych z podtrzymywaniem zaangażowania Aktorów do 

prac nad tworzeniem spektaklu. Reżyserki silnie oponowały przeciwko wchodzeniu w rolę 

„kadry” (jakiejś) instytucji. Mogłoby to ich zdaniem zmienić relacje, a tym samym formułę 

projektu. 

Czasem stawiało nas to w pozycji „klawisza”
88

.  

To nie terapia jest celem naszych działań, ale włącznie w kulturę…
89

 

Warsztaty teatralne  

Uczestnicy wzięli udział w cyklu warsztatów, które z jednej strony miały na celu pokonywanie 

barier psychologicznych i związanych z autoprezentacją, z drugiej były nastawione na naukę 

technik gry aktorskiej. Do form pracy należały m. in. pantomima, taniec, śpiew, ruch sceniczny,  

słowo, elementy teatru ożywionej formy – animacja, gra w masce, elementy teatru lalek. 
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Warsztaty teatralne zazębiały się także z innym działaniem (zob. Edukacja kulturalna i 

Integracja).  

Wystawienia spektaklu 

Zrealizowano trzy wystawienia spektaklu. Odbyły się one:  

16.12 (Teatr Dramatyczny),  

17.12 (Kino Atlantic)  

oraz 18.12 (Stacja Falenica).  

Po wszystkich spektaklach przeprowadzono debaty dotyczące przedstawienia – zarówno jego 

treści jak i Uczestników (zob. Debaty).  

 

4. Rekomendacje  

 

Projekt: Nie masz nic. Możesz mieć wszystko Pozytywna integracja społeczna poprzez sztukę 

dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany był w 

obrębie zadania określonego w regulaminie Programu jako: „Projekty wykorzystujące różne 

formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, w tym przeglądy i 

festiwale amatorskie oraz zadania o charakterze integracyjnym, oparte na współdziałaniu 

różnych grup wiekowych i społecznych”. Zrealizowany projekt doskonale wpisał się w tak 

sformułowane oczekiwania programowe. Jeśli by je potraktować jako specyficzny cel do 

osiągnięcia w ramach danego projektu, to trzeba zaznaczyć, że został on całkowicie spełniony. 

Mając na uwadze przedstawione w Raporcie uwagi i porównania można zaryzykować 

stwierdzenie, że analizowane przedsięwzięcie, które stanowiło „produkt finalny” projektu Nie 

masz nic… to działanie animacyjno-edukacyjne, które wpisuje się w idee pozytywnej integracji. 

Stanowi specyficzne wydarzenie dla Uczestników i Wykonawców, wyraźny punkt na mapie ich 

biograficznych doświadczeń i spotkań „z innymi ludźmi” i sobą samym (swoimi możliwościami, 

oporami, lękami, potencjałami). Wyrazistość tego wydarzenia wynika przede wszystkim z bardzo 

silnych, pozytywnych emocji, jakie towarzyszyły sukcesowi prezentowanych spektakli. Zresztą 

kategoria „silnych emocji” wyłoniła się z wywiadów pogłębianych (zrealizowanych po 

zakończeniu projektu) bardzo wyraźnie.  
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Analiza zadań założonych i rzeczywistych realizowanych w obrębie działań projektu oraz ich 

przebiegu i rezultatów  pozwala na sformułowanie następujących rekomendacji: 

1) Praca na emocjach i z emocjami 

W realizacji projektów artystycznych, których podstawowym „produktem” jest spektakl 

teatralny – nie arteterapia, nie teatr resocjalizacyjny, ale teatr profesjonalny z udziałem 

aktorów niezawodowych („bez taryfy ulgowej”), którzy stanowią specyficzne grupy społeczne 

będące w kryzysie (o różnym natężeniu i obliczach) pojawiają się bardzo silne emocje podczas 

budowania zespołu, formułowania oczekiwań, ustawiania dyscypliny pracy i jej egzekwowania. 

Wydaje się więc, że potrzeba jest kogoś, kto będzie stał na ich straży i pomagał się z nimi uporać 

– nie każdemu z osobna, ale w pracy w grupie i z grupą (superwizja).   

Podczas budowania grupy należy uwzględniać psychologiczne i socjologiczne procesy 

wewnątrzgrupowe związane z jej rozwojem uczestników i dynamiką formowania się zespołu, 

nastawionego na realizację wspólnego celu. Jeśli dodatkowo cel jest związany ze sferą 

emocjonalną (gra aktorska) to wymaga to dużo wytrwałości, dyscypliny, wysiłku, „odraczanych 

gratyfikacji” i dlatego nieuniknione są konflikty (jawne lub ukryte) powodowane np. 

rozczarowaniem, niedowartościowaniem czy poczuciem braku nagrody. Należy rozważać w 

takich sytuacjach tworzenie dodatkowej przestrzeni na wygaszaniem konfliktów poprzez np.  

techniki wyciszające (po pracy „na wysokich emocjach”, stresie, tremie, wzruszeniu itp.), 

wspólna zabawa.  

Analiza pozyskanych danych pozwala sądzić, że sygnalizowana sfera problemów nie była 

lekceważona w projekcie. W łagodzenie napięć i ich konsekwencji były angażowane osoby 

(psycholog, terapeuta) z organizacji biorących udział w projekcie. Były to doraźne rozmowy, co 

było doceniane przez uczestników. Zabrakło jednak superwizji całego zespołu, noszącej też 

znamiona mediacji między uczestnikami, godzenia różnych oczekiwań i konfliktu interesów itp.  

2) Pedagogika teatru z grupami osób defaworyzowanych społecznie – robienie 

profesjonalnego spektaklu (nie terapeutycznego) – ma sens i dostarcza pozytywnych wartości i 

emocji, ale jest niesłychane trudne. Trudno jednak jest pracować „bez tary ulgowej”, to znaczy: 

trzeba brać pod uwagę problemy, specyfikę sytuacji życiowej osób z każdej z grup.  

Niewątpliwie mocno obciążającym czynnikiem była kumulacja trzech grup uczestników, z 

których każda dźwiga(ł) potężny bagaż trudnych doświadczeń życiowych (lub specyficzne cechy 

środowiskowego czy związane z wiekiem). W trakcie badań na rzecz ewaluacji pojawiła się 

refleksja, że zabrakło grupy „alternatywnej”, stanowiącej grupę odniesienia, a także przestrzeń 

nowych, wychodzących poza środowisko relacji społecznych. Należy jednak ostrożnie rozważań 
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budowanie zespołu i grupy skupionej na pracy nad realizacja wspólnego spektaklu według klucza 

„integracji społecznej” polegającej na łączeniu grup – „wzorcowej” (tj. osób nie będących w 

trudnej sytuacji i położeniu społecznym) oraz „problemowej” (tj. osób z trudnymi 

doświadczeniami, urazami, trudnościami adaptacyjnymi itp.). Podobnie jak w przypadku tzw. 

integracji w edukacji „łączenie” takich grup i angażowanie do realizacji wspólnego 

przedsięwzięcia może być obarczone ryzykiem niekorzystnych porównań oraz wytworzenia 

presji (a tym samym – obniżenia i tak już zaniżonego obrazu samego siebie).  

Druga uwaga w obrębie rekomendacji o pedagogice teatru z grupami defaworyzowanymi 

społecznie dotyczy angażowania wykonawców poszczególnych zadań i rozkładu (nie: podziału) 

odpowiedzialności. Podstawowy ciężar odpowiedzialności powinien spoczywać na osobach 

profesjonalnie zajmujących się tymi grupami, mających doświadczenia i wiedzę w zakresie 

specyfiki pracy z osobami z trudnymi doświadczeniami biograficznymi i w niekorzystnej sytuacji 

życiowej. Tak rozumiani animatorzy kultury odpowiedzialni powinni być za realizację projektu i 

stanowić winni podstawową (a nie posiłkową) grupę wykonawców. Podobnie jak w przypadku 

np. twórczej resocjalizacji poprzez teatr, osoby profesjonalnie tworzące sztukę powinny 

wpisywać się w całokształt filozofii pracy organizacji. Uwaga ta wiąże się treściami zawartymi w 

pierwszej rekomendacji, ponieważ bezpośrednio związana jest ze współpracą między 

wykonawcami i wypracowywaniem konsensusu (jednak zawsze na korzyść Uczestników, nie 

„dobra” spektaklu).    

3) „Siły organizacyjne” uczestników i organizacji  

Należy prawidłowo szacować „siły organizacyjne” – organizacji i uczestników. Podobne 

problemy, choć w zupełnie innym natężeniu i zakresie – występowały w KRZYKU (możliwości 

czasowe i organizacyjne uczestników). W proces szacowania sił i możliwości należy brać pod 

uwagę sposoby godzenia „codzienności” nie tylko uczestników, ale i rytmu pracy poszczególnych 

instytucji. Należy brać pod uwagę godzenie obowiązków „pozaprojektowych” wykonawców z 

intensywną pracą w projekcie. Prawdopodobnie większość kryzysów i trudności związanych z 

realizacją projektów tego rodzaju związanych jest z przeciążeniem emocjonalnym i 

organizacyjnym.  
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Aneks  

 

1. Kwestionariusz ankiety (dla Uczestnika-wykonawcy) 

 

Szanowny/a Koordynatorze/ko i Artysto/stko! 
Przypadła mi w projekcie rola ewaluatorki. Oznacza to, że od czasu do czasu będę prosić Was o wypełnienie 
krótkich kwestionariuszy, podpytywać, podglądać Waszą pracę …  
Na początek zwracam się z prośbą o wypełnienie tego kwestionariusza. Forma nie jest istotna – może być 
elektronicznie, może być długopisem… ważny jest jedynie czas. Mam prośbę, aby ten kwestionariusz został 
wypełniony jeszcze w marcu, kiedy projekt jest na początku swojej drogi. 
Oczywiście nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Interesuje mnie tylko to, co „tu i teraz w związku z projektem”. 
Interesują mnie Twoje emocje, przeczucia, nastawienie i pierwsze obserwacje.  
W przypadku jakichś pytań lub wątpliwości, a także w sytuacji, gdy zechcesz podzielić się jakąś refleksją w trakcie 
trwania całego projektu – nie wahaj się napisać  do mnie email. Każde Twoje spostrzeżenie będzie dla mnie ważne z 
punktu widzenia uchwycenia dynamiki projektu i rezultatów.  

Z góry dziękuję za poświęcony mi czas.  
Z życzeniami satysfakcji i radości z realizacji projektu  

Renata Szczepanik 
renata.szczepanik@uni.lodz.pl 

Pracownia Pedagogiki Specjalnej 
Wydział Nauk o Wychowaniu 

Uniwersytet Łódzki  
 

Nie masz nic, możesz wszystko, Marzec 2019 

____________________________________________________ 

1. Jakie było Twoje pierwsze odczucia, gdy dowiedziałeś/aś się o projekcie i dostałaś/eś propozycję udziału w nim? 

(te, które wybierzesz - skomentuj) 

a. zdziwienie, bo …. 

b. podniecenie, dlatego że …. 

d. wątpliwości, ponieważ nigdy nie koordynowałam tego typu projektem… 

e. wewnętrzny opór, gdyż … 

f. lęk o to, czy podołam powierzonym mi zadaniom 

g. radość ze wspólnej pracy … 

h. rozterki … 

i. dystans, ponieważ… 

j. niepokój, gdyż… 

k. zaciekawienie pracą z tak różnymi ludźmi … 

l. zdziwienie, bo … 
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ł. melancholia… 

m. ambiwalencja, ponieważ … 

n. zmieszanie, bo … 

o. coś innego, co? … 

2. W mojej pracy z grupą projektową (Uczestnikami-aktorami) trochę boję się … 

3. W pracy z innymi Wykonawcami projektu, chciałabym/chciałbym, aby … 

4. Najbardziej „kręci” mnie w tym projekcie to, że … 

5. Jakie masz oczekiwania wobec organizatorki projektu?  

a. nie dotyczy (jestem organizatorką projektu) 

b. że przedstawi konkretny harmonogram działań  

c. że pozwoli na wprowadzenie modyfikacji niektórych działań  

d. że zupełnie nie będzie ingerować w przebieg zajęć 

e. napisz jakie inne masz oczekiwania …  

6. Co Cię zaskoczyło do tej pory? Czego się nie spodziewałeś/aś  a „zadziało się”? … 

7. Czy znasz projekt „KRZYK  społeczny eksperyment artystyczny” zrealizowany przez Fundację po DRUGIE kilka lat 

temu? 

a. znam, byłem/am jednym z wykonawców projektu 

b. tylko słyszałam/em o tym projekcie  

c. znam i byłem/am na spektaklu teatralnym KRZYKu.    

 

2. Kwestionariusz ankiety dla Uczestnika-aktora (młodzież, dorośli) 

Szanowni Państwo,  
 
Zwracam się z prośbą o wypełnienie tego kwestionariusza. Proszę się nie podpisywać – ankieta jest anonimowa.  
 
W przypadku jakichś pytań lub wątpliwości, a także w sytuacji, gdy zechce się Pan/ Pani podzielić jakąś refleksją w 
trakcie trwania całego projektu – proszę napisać  do mnie email. Każde spostrzeżenie będzie dla mnie ważne. Z góry 
dziękuję za poświęcony mi czas.  

 
Z życzeniami satysfakcji i radości z realizacji projektu  

 
Renata Szczepanik 

renata.szczepanik@uni.lodz.pl 
 

Pracownia Pedagogiki Specjalnej 
Wydział Nauk o Wychowaniu 

Uniwersytet Łódzki  
Można zaznaczyć kilka z poniższych odpowiedzi, a także je skomentować. 

1. Jakie było Pana/i pierwsze odczucie na propozycję udziału w projekcie?  

zdziwienie, bo ……………………………………………………………………………………………. 
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wątpliwości, ponieważ ………………………………………………………………………………… 

wewnętrzny opór, gdyż ………………………………………………………………………………. 

lęk o to, czy …………………………………………………………………………………………………. 

radość ……………………………………………………………………………………………………….. 

niepokój, gdyż…………………………………………………………………………………………………. 

zaciekawienie …………………………………………………………………………………………………. 

zmieszanie, bo ………………………………………………………………………………………………. 

coś innego, co? ……………………………………………………………………………………………… 

 

Proszę zaznaczyć poniższe odpowiedzi (można zaznaczyć więcej niż jedną).  

1. Powodem wzięcia udziału w tym projekcie, była: 

a) Moja ciekawość 

b) Czyjaś namowa  

c) Chęć zrobienia komuś przysługi 

d) To, że niezręcznie mi było komuś odmówić  

e) Chęć pobycia z innymi ludźmi  

f) Chęć zrobienia ciekawych rzeczy 

g) Było mi to obojętne  

h) Coś innego. Co? …………………………………………………………………………………………………. 

2. Od organizatorów projektu najbardziej oczekuję:  

a) punktualności rozpoczęcia i zakończenia zajęć  

b) wyrozumiałości, że w niektórych zajęciach nie będę chciał/a brać udziału  

c) nie namawiania mnie na siłę na udział w jakichś zajęciach  

d) tego, że będę w centrum uwagi 

e) tego, że nie będę za bardzo w centrum uwagi  

f) niczego nie oczekuję 

g) czegoś innego. Czego? ……………………………………………………………………………………………………… 

3. Mam nadzieję, że dzięki mojemu udziałowi w tym projekcie:  

a) zmienię moją pozycję w grupie na lepszą 

b) poznam nowych, ciekawych ludzi  

c) pozyskam bliskich kolegów/ koleżanki 

d) wzrośnie moje poczucie pewności siebie  

e) spędzę miło czas 

f) coś innego. Co? ……………………………………………………………………………………………………………. 

4. Jeśli chodzi o projekt: „Nie masz nic, możesz wszystko”, to: 

a) Wiem jaki jest jego cel i po co jest realizowany 

b) Nie za bardzo wiem dokąd zmierza ten projekt i czym się skończy 
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c) Jest dla mnie miłą zagadką 

d) Czasem jest dla mnie irytującą zagadką  

e) Nie interesuje mnie o co właściwie w nim chodzi  

 

3. Kwestionariusz ankiety dla dzieci i młodzieży (z prośbą do koordynatorów o pomoc w 
wypełnieniu ankiety)  
 
Droga Młodzieży,  
 
Zwracam się do Was z prośbą o wypełnienie tego kwestionariusza. Proszę się nie podpisywać – ankieta jest 
anonimowa.  
 
W przypadku jakichś pytań lub wątpliwości, a także w sytuacji, gdy zechcesz się podzielić jakąś refleksją w trakcie 
trwania całego projektu – napisz do mnie email. Każde spostrzeżenie będzie dla mnie ważne. Z góry dziękuję za 
poświęcony mi czas.  

 
Z życzeniami satysfakcji i radości z realizacji projektu  

 
Renata Szczepanik 

renata.szczepanik@uni.lodz.pl 
 

Pracownia Pedagogiki Specjalnej 
Wydział Nauk o Wychowaniu 

Uniwersytet Łódzki  
 

 

Można zaznaczyć kilka z poniższych odpowiedzi, a także je skomentować. 

1. Jakie było Twoje pierwsze odczucie na propozycję udziału w projekcie?  

 

zdziwienie, bo ……………………………………………………………………………………………. 
wątpliwości, ponieważ ………………………………………………………………………………… 
lęk o to, czy …………………………………………………………………………………………………. 
radość ……………………………………………………………………………………………………….. 
niepokój, gdyż…………………………………………………………………………………………………. 
zaciekawienie …………………………………………………………………………………………………. 
zmieszanie, bo ………………………………………………………………………………………………. 
coś innego, co? ……………………………………………………………………………………………… 

 

Zaznacz kółeczkiem lub podkreśl poniższe odpowiedzi (można zaznaczyć więcej niż jedną).  

1. Powodem wzięcia udziału w tym projekcie, była: 

i) Moja ciekawość 

j) Czyjaś namowa  

k) Chęć zrobienia komuś przysługi 

l) To, że niezręcznie mi było komuś odmówić  
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m) Chęć pobycia z innymi osobami 

n) Chęć zrobienia ciekawych rzeczy 

o) Było mi to obojętne  

p) Coś innego. Co? …………………………………………………………………………………………………. 

2. Od organizatorów projektu najbardziej oczekuję:  

h) punktualności rozpoczęcia i zakończenia zajęć  

i) wyrozumiałości, że w niektórych zajęciach nie będę chciał/a brać udziału  

j) nie namawiania mnie na siłę na udział w jakichś zajęciach  

k) tego, że będę w centrum uwagi 

l) tego, że nie będę za bardzo w centrum uwagi  

m) niczego nie oczekuję 

n) czegoś innego. Czego? ……………………………………………………………………………………………………… 

3. Mam nadzieję, że dzięki mojemu udziałowi w tym projekcie:  

g) zmienię moją pozycję w grupie na lepszą 

h) poznam nowe, ciekawe osoby   

i) pozyskam bliskich kolegów/ koleżanki 

j) wzrośnie moje poczucie pewności siebie  

k) spędzę miło czas 

l) coś innego. Co? ……………………………………………………………………………………………………………. 

4. Jeśli chodzi o projekt: „Nie masz nic, możesz wszystko”, to: 

f) Wiem jaki jest jego cel i po co jest realizowany 

g) Nie za bardzo wiem dokąd zmierza ten projekt i czym się skończy 

h) Jest dla mnie miłą zagadką 

i) Czasem jest dla mnie denerwującą zagadką  

j) Nie interesuje mnie o co właściwie w nim chodzi  

 

4. Zagadnienia do wywiadu (po zakończeniu projektu) 

 

- Największy stres…. 

- Największa radość… 

- Największe zaskoczenia… 

- Rozczarowania… 

- Dylematy… 

- Relacje z innymi wykonawcami. 


