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O PROJEKCIE
„Art Spodki. Przestrzeń – sztuka – inspiracje” to kontynuacja projektu Podlaskiego Instytutu 
Kultury w Białymstoku z roku 2020, bazującego na walorach artystycznych miejsca i tworzą-
cego platformę spotkań edukatorów i animatorów województwa podlaskiego z wybitnymi 
artystami i kreatorami kultury. 

Art Spodki to cykl warsztatów edukacyjno-animacyjnych z obszaru przede wszystkim te-
atru, ale też muzyki, sztuki integracji oraz kreatywnego myślenia. Służą rozbudzaniu twór-
czego myślenia, rozwijaniu zdolności, poszerzeniu wiedzy. 

W ramach projektu powstała publikacja pn. „CZTERY STRONY TEATRU. Scenariusze za-
jęć teatralnych”. To wydawnictwo edukacyjne, gotowe scenariusze zajęć, które animatorzy 
i edukatorzy będą mogli wykorzystywać w codziennej pracy.

SPIS SCENARIUSZY ZAJĘĆ TEATRALNYCH:

Maria Elwira Twarowska „Melodyjki, rytmiczanki i skakanki wymyślanki”

Maria Elwira Twarowska „Rytm w ruchu, ruch w rytmie”

Emilia Wyszkowska „Integracja grupy – poznajmy się”

Emilia Wyszkowska „Twórcze poszukiwanie własnych zasobów”

Janusz Byszewski „Rekonstrukcja – działanie twórcze”

Janusz Byszewski „Zaprojektuj swoją manifestację”

Kamilla Gryszel „Grupa daje moc – nasze wspólnie wypracowane zasady”

Kamilla Gryszel „Integracja grupy z wykorzystaniem gier Teatru Uciśnionych”

Martyna Štěpán-Dworakowska „Gra rysunkowa”

Martyna Štěpán-Dworakowska „Kostium z papieru”





DR MARIA 
TWAROWSKA 
– ukończyła studia na Wydziale Instru-
mentalno-Pedagogicznym ówczesnej Filii 
Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina 
w Białymstoku. Tytuł doktora nauk humani-
stycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzy-
skała na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury 
i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina. Z Wydziałem Instru-
mentalno-Pedagogicznym UMFC jest zwią-
zana od roku 2003. W dorobku naukowym 
ma publikacje i wystąpienia konferencyjne 
o tematyce dotyczącej psychologicznych, 
pedagogicznych i systemowych aspektów 
edukacji muzycznej. Doświadczenie pe-
dagogiczne, obok roli wykładowcy akade-

mickiego, to ponad trzydziestoletnia praca 
na stanowisku nauczyciela w szkolnictwie 
muzycznym i ogólnokształcącym, kilkadzie-
siąt zrealizowanych autorskich programów 
i projektów edukacyjnych i animacyjnych. 
Jest nauczycielem dyplomowanym rytmi-
ki i przedmiotów teoretycznych w Zespo-
le Szkół Muzycznych, posiada rozszerzone 
kwalifikacje z zakresu psychologii muzyki, 
kształcenia słuchu i metodyk szczegóło-
wych edukacji artystycznej.

fot. Michał Heller OiFP



SCENARIUSZ 1
Temat: „Melodyjki, rytmiczanki i skakan-
ki wymyślanki” 
Autorka: Maria Elwira Twarowska 
Adresaci: Zajęcia dla dzieci  
Wiek uczestników zajęć: 6–10 lat 
Liczba osób w grupie: 12–16  
Czas przebiegu zajęć: 60 minut 
Cele: uwrażliwienie na wysokość dźwięku 
i podążanie za kierunkiem melodii,  
rozwijanie kreatywności i ekspresji zainspi-
rowanej piosenką i utworem muzycznym, 
rozwijanie umiejętności wyrażania siebie 
poprzez śpiew, ruch i gest, czerpanie 
radości z zespołowej pracy twórczej.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Część wstępna.  
Rozgrzewka wokalna.  
Rozgrzewka ruchowa.

Czas: 5 minut 

Ćwiczenia wokalne na materiale gamy. 
Śpiewanie kolejnych dźwięków gamy 
w górę i w dół: pojedyncze dźwięki (ćwierć-
nutami), podwójnie, następnie po cztery na 
każdym stopniu (ósemkami, szesnastkami), 
trzy „leniwe” rozciągnięte w czasie dźwię-
ki (triole), trzy „zadziorne i zdenerwowane” 
dźwięki (synkopy). Śpiewając w kierunku 
wznoszącym – dynamika crescendo (coraz 
głośniej), śpiewając w kierunku opadają-
cym – dynamika diminuendo (coraz ciszej).

Co chcemy osiągnąć: rozgrzanie aparatu 
głosowego, czyste intonacyjne śpiewanie ze 
świadomością kierunku melodii i wysokości 
dźwięków, precyzję artykulacyjną.

Ćwiczenie ruchowe świadomości ciała 
w rytmie napięcie – odprężenie „Dmucha-
ny pajacyk”. Dzieci „Pajacyki” skaczą przez 
chwilę swobodnie w pulsie, po czym na 
sygnał nieruchomieją z rękoma wyciągnię-
tymi do góry. Każda część ciała odczuwa 
napięcie – pajacyk, dmuchana zabawka ma 
w sobie „za dużo powietrza”, czuje, że zaraz 
„pęknie”. Po chwili, na sygnał, z pajacyka 
schodzi powietrze: z prawej dłoni, z lewej 
dłoni, z łokcia, z drugiego łokcia, z całe-
go ramienia, z drugiego ramienia, z głowy, 
z ramion i brzucha, z nóg. Pajacyk leży bez-
władnie na podłodze – nie ma w nim ani 
odrobiny powietrza. Po chwili, na sygnał, 
podnosi się, bardzo powoli „nabierając po-
wietrza” do pozycji pionowej i znowu ska-
cze swobodnie. 

Co chcemy osiągnąć: rozgrzanie aparatu ru-
chowego, świadomość części ciała – napię-
cie i rozluźnianie mięśni. 

2. Część główna.

Praca z piosenką „Piłka” (sł. 
D. Gellner, muz. M. Twa-
rowska) – analiza melodii 

i zinterpretowanie jej ruchem.

Czas: 10-15 minut

Uczymy krótkiej piosenki do słów stano-
wiących fragment wiersza Doroty Gell-
ner: „Po cichutku, po kryjomu, wyskoczy-
ła piłka z domu. Hop, hop, w górę, w dół, 
przeskoczyła świata pół”. Melodia skom-
ponowana jest w ten sposób, aby tekst 
i muzyka przenikały się i z siebie wynikały. 
Po analizie śpiewamy razem zapamiętaną 
piosenkę. Uczestnicy mają teraz za zadanie 
przedstawić piosenkę ruchem wg własne-



go pomysłu. Mogą poruszać się w prze-
strzeni lub ograniczyć się np. do ruchu rąk. 
Po chwili zastanowienia każdy prezentuje 
indywidualnie swój pomysł ruchowy. Gru-
pa, jeśli chce, towarzyszy śpiewając. 

Co chcemy osiągnąć: uwrażliwienie na 
kierunek melodii i zwroty zakończeniowe 
frazy melodycznej, umiejętność odnalezie-
nia w melodii i tekście inspiracji do ruchu, 
skomponowanie własnego ruchu podkre-
ślającego tekst i dźwięk, radość z twórcze-
go działania, integracja grupy.

Improwizacje wokalne 
do wiersza. Opracowa-
nie fraszki J.Sztaudyngera 
„Nie depcz trawy”.

Czas: 5-10 minut

Dzieci uczą się na pamięć krótkiego tekstu 
fraszki J. Sztaudyngera: „Nie depcz trawy, 
niech nabiera wprawy, bo nie umie jeszcze 
szumieć, a musi to przecież umieć”. Impro-
wizują melodię do krótszych lub dłuższych 
fragmentów tekstu, odpowiadając „śpie-
wająco” na pytania prowadzącego. Kolej-
ny wariant ćwiczenia: dzieci improwizują 
melodie „pytania” i „odpowiedzi” parami. 
„Pytający” narzuca długość frazy. Efekt 
końcowy: każdy prezentuje swoją impro-
wizację melodyczną do całości tekstu. 
Komponowane „piosenki” mogą zawierać 
również wtrącenia efektów dźwiękonaśla-
dowczych takich jak szumy, szelesty, szu-
ranie itp.

Co chcemy osiągnąć: swobodę wypowiedzi 
melodycznej zainspirowanej tekstem. Insce-
nizacje zainspirowane piosenką i kanonem, 
np.: Kurki trzy, Ojciec Wirgiliusz, Była babu-

leńka, Marzec, Panie Janie, Święto żab, Ma-
lowany wózek, etc.

Czas: 10-15 minut.

Prowadzący prezentuje kilka piosenek, 
z których dzieci wybierają ich zdaniem naj-
ciekawszą, którą będą chciały inscenizo-
wać. Podczas zespołowej pracy wyodręb-
niają i przydzielają sobie role, a następnie 
ustalają przebieg „przedstawienia”. Można, 
w zależności od wyboru i od materiału pio-
senki, podzielić grupę na mniejsze zespoły, 
z których każdy opracowuje swoją insceni-
zację. Prowadzący pomaga i wspiera – nie 
narzuca swoich pomysłów. 

Co chcemy osiągnąć: efekt zespołowej pra-
cy twórczej, integrację grupy i radość ze 
wspólnych działań, nabycie umiejętności 
przyjęcia określonych ról i ich „odegrania”. 

3. Zakończenie. Podsumo-
wanie ćwiczeń, omówienie 
doświadczeń i efektów. 

Czas: 5 minut

Dzieci kończą zdanie: „Dzisiaj moje ulubio-
ne ćwiczenie to …….”. Na zakończenie zajęć 
powtarzamy to zadanie, które okazało się 
„ulubionym” dla większości uczestników.

Co chcemy osiągnąć: przypomnienie 
zabaw i piosenek, odprężenie, radość 
z muzykowania. 



MATERIAŁY I NARZĘDZIA DO PRACY:

Brak (ewentualnie instrument klawi-
szowy, jeśli osoba prowadząca potrafi 
i chce akompaniować do śpiewania, nuty 
i słowa piosenek)

INSPIRUJĄCE LEKTURY:

 – Urszula Smoczyńska-Nachtman, Mu-
zyka dla dzieci, Wydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne, Warszawa 1992.

muz.	Maria	Twarowska

Piłka

sł.	Dorota	Gellner
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SCENARIUSZ 2
Temat: „Rytm w ruchu, ruch w rytmie” 
Autorka: Maria Elwira Twarowska 
Adresaci: Zajęcia dla dorosłych 
Wiek uczestników zajęć: dorośli w każ-
dym wieku 
Liczba osób w grupie: 12–16 
Czas przebiegu zajęć: 60 minut 
Cele: kształtowanie poczucia rytmu 
i tempa, rytmizowanie tekstu w zależności 
od intencji przekazu i interpretacji słowa,  
rozwijanie wrażliwości na rytm, puls, 
metrum, tempo, zwroty zakończeniowe 
i przebieg fraz rytmicznych, kształtowanie 
umiejętności wyrażania ruchem rytmu 
i improwizowania rytmu do ruchu.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Część wstęp-
na. Rozgrzewka 
rytmiczno-ruchowa. 

Czas: 10–15 minut (więcej 
czasu przeznaczmy wtedy, gdy rolę prowa-
dzącego przejmą chętne osoby z grupy)

Przy akompaniamencie fortepianu lub in-
strumentu perkusyjnego (bębenek, tam-
burin, klawesy) uczestnicy poruszają się 
swobodnie po sali zgodnie ze słyszanym 
pulsem i charakterem muzyki. Prowadzący 
zaprasza rytmem do: marszu, podskoków, 
biegania, wirowania. Ruch przeplatany jest 
bezruchem, który może pojawić się nagle 
(na przerwę w akompaniamencie uczestnicy 
nieruchomieją na chwilę w pozycji, w której 
zastała ich nagła cisza, i ruszają dalej wraz 
z powrotem akompaniamentu) albo „zamie-
rać powoli”, do czego sygnałem jest coraz 

cichszy lub coraz wolniejszy dźwięk akom-
paniamentu. W tym wariancie prowadzący 
narzuca (wcześniej lub w trakcie ćwiczenia) 
figury, nastroje lub emocje, które uczest-
nicy przedstawią za pomocą swojego ciała 
i mimiki, zastygając w odpowiedniej pozie. 
Budzą się z niej do ruchu na odwrotnej do 
zamierania zasadzie – akompaniament jest 
coraz głośniejszy lub coraz szybszy. Hasła 
do przedstawienia w bezruchu: „lodowe 
figury zwierząt – kot, pies, żyrafa, słoń”, 
„emocje zatrzymane w kadrze – złość, ra-
dość, euforia, strach”, „nastroje (pokazane 
w scenkach kilkuosobowych) – nostalgia, 
zaduma, przygnębienie, błogość”.

Co chcemy osiągnąć: uwrażliwienie na cha-
rakter rytmu, precyzję w dostosowaniu 
tempa ruchu do podanego pulsu, szybkość 
reakcji - nagłe pobudzanie i hamowanie, 
koncentrację na dźwięku, większą świado-
mość ciała, uwrażliwienie na estetykę ruchu.

2. Część główna. Zada-
nia rytmiczne, rytmiczno-
-ruchowe, interpretacyjne 
i taneczne.

Praca z tekstem wiersza K.I. Gał-
czyńskiego Dlaczego ogórek nie śpiewa 
– rytmizacja. 

Czas 10–15 minut

Uczestnicy otrzymują tekst wiersza. Mó-
wią tekst monotonnie, w pulsie, zmieniając 
jedynie tempo wg uznania – szybko, wol-
no, przyśpieszając, zwalniając. Następnie 
wypowiadają tekst w zaimprowizowanym 
rytmie, używając pauz, synkop, przebie-
gów szesnastkowych i długich wartości, 
wg uznania, Później rytmizują kolejno frag-

muz.	Maria	Twarowska

Piłka

sł.	Dorota	Gellner
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ment tekstu. Następna osoba, odbierając 
tekst po przedmówcy „przyjmuje” i wzmac-
nia jego intencję albo „neguje” poprzednika 
i wnosi inną jakość swoją interpretacją. 

Co chcemy osiągnąć: wyczucie rytmu 
słów i fraz słownych i eksperymentowa-
nie z tempem i przebiegiem rytmicznym, 
umiejętność świadomego dopasowywania 
rytmów słów i znaczeń do intencjonalnego 
podkreślenia wyrazu. 

Praca z utworem Johannesa 
Brahmsa, Taniec Węgierski nr 

1.– improwizacja ruchowa

Czas: 10–15 minut.

Uczestnicy słuchają muzyki, następnie wy-
bierają sobie rekwizyt w określonym kolo-
rze. Rekwizyt (kolorowa chustka) przyjmie 
na siebie rolę „aktora”, będzie wirować, 
drżeć, skakać, falować w różnych płaszczy-
znach i zwijać się, w zależności od tego, jak 
chcemy przedstawić to, co niesie ze sobą 
utwór muzyczny. Utwór ma przejrzystą 
formę ABA – trzeba pokazać ją za pomocą 
ruchu/tańca chustki. Można działać samo-
dzielnie albo opracować układ w kilkuoso-
bowych grupach. Po kilku minutach prób 
uczestnicy przedstawiają swoje propozycje 
grupie. Można na tym zakończyć ćwiczenie 
(wszystkie pomysły należy docenić brawa-
mi). Można też utworzyć z ich najciekaw-
szych elementów wspólną interpretację ru-
chową, wykonaną przez całą grupę. 

Co chcemy osiągnąć: wyczucie formy trzy-
częściowej ABA, skupienie na dziele mu-
zycznym jako nośniku emocji i inspiracji 
i „uzewnętrznienie ich” przy pomocy rekwi-
zytu w ruchu. 

Tańce – Klepany, Kłaniany – 
wykonanie w zespole

Czas: 10–15 minut.

Klepany, opis tańca: W części pierwszej 
uczestnicy ustawieni parami poruszają się 
po kole krokiem polki płaskiej (osiem tak-
tów w pierwszym kierunku ruchu, następ-
nie zwrot i osiem taktów w drugim kierunku 
ruchu, jak podpowiada muzyka). W części 
drugiej uczestnicy stoją w miejscu twarzą 
do siebie i klaszczą cztery razy w jednym tak-
cie: 1 – w swoje kolana, 2 – w swoje dłonie, 
3 – w prawe ręce nawzajem, 4 – w lewe ręce 
nawzajem. Przy ostatniej, czwartej powtórce 
frazy na 3 i 4 wypada klaśnięcie w obie dło-
nie partnera. Taniec odbywa się z wyczuciem 
zwrotów zakończeniowych frazy. Sekwencja 
części I i II powtarza się. Kłaniany, opis tań-
ca: W pierwszej części uczestnicy ustawie-
ni parami po kole, bokiem do środka koła, 
a przodem do siebie, kłaniają się na przemian 
sobie, w swojej parze i koledze z tyłu, nisko 
i wolno, na pierwszą miarę taktu. W drugiej 
części tańca pary poruszają się po kole, jedna 
za drugą, krokiem polki płaskiej bez zmiany 
kierunku ruchu.

Sekwencja części I i II powtarza się. Ukłony 
można improwizować z humorem, dodając 
im charakteru i/lub rozmachu, zachowując 
jednak dyscyplinę akcentu pierwszej części 
taktu jako impulsu rozpoczęcia ruchu. 

Co chcemy osiągnąć: wyczucie frazy za-
kończeniowej, dobre rozplanowanie ruchu 
w przestrzeni i w czasie, umiejętność odda-
nia charakteru i nastroju za pomocą gestów 
i figur ruchowych.



3. Zakończenie. Re-
laksacyjne słuchanie 
muzyki. Podsumowanie 
i omówienie doświadczeń.

Czas: 5–10 minut

Ćwiczenie relaksacyjne. Uczestnicy zajmują 
dowolne miejsce na podłodze. Mają do dys-
pozycji miękkie, przyjemne w dotyku koce. 
Mogą ułożyć się na kocu, przykryć nim albo 
usiąść w dowolny sposób. Jeśli chcą – za-
mykają oczy. Rozluźniają wszystkie mię-
śnie. Słuchają muzyki (dowolnie wybrany 
utwór liryczny, instrumentalny). Prowadzą-
cy nie daje żadnych wskazówek. W czasie 
trwania utworu uczestnicy mogą zagłębić 
się w jego przebieg w dowolny sposób. 
Wachlarz zachowań nie ma tu ograniczeń 
– od całkowitego skupienia i relaksu w bez-
ruchu przez delikatne kołysanie do impro-
wizowanego w przestrzeni tańca. Na za-
kończenie uczestnicy, jeśli chcą, dzielą się 
swoimi wrażeniami i odczuciami. Kończą 
zdanie: „Muzyka poprowadziła mnie dzisiaj 
w kierunku ………….”. 

Co chcemy osiągnąć – odpoczynek, rozluź-
nienie, przyjemność, świadomość celu zajęć 
i efektów pracy. 

MATERIAŁY I NARZĘDZIA DO PRACY

Instrumenty – bębenki, tamburiny, kla-
wesy, triangle. Kartki z tekstem wier-
sza K. I. Gałczyńskiego Dlaczego ogórek 
nie śpiewa. Kolorowe chustki z miękkie-
go materiału. Kocyki. Nagranie utworu 
J. Brahmsa Taniec Węgierski nr 1. Nagra-
nie muzyki do tańców ludowych Klepany, 
Kłaniany. Nagranie utworu – przykładu do 
ćwiczenia relaksacyjnego. 

INSPIRUJĄCE LEKTURY:

 – Romualda Ławrowska, Muzyka i ruch, 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
Warszawa 1988.



EMILIA 
WYSZKOWSKA 
– z wykształcenia pedagog, arteterapeuta, 
animator kultury i menager kultury. Z za-
miłowania, pasji i doświadczenia zawodo-
wego instruktor i reżyser teatrów nieza-
wodowych oraz trener dramy. W latach 
2007–2015 związana z Teatrem trAKTOR 
w czeskiej Pradze, którego była założyciel-
ką i reżyserką. Od 2020 roku związana za-
wodowo z Podlaskim Instytutem Kultury 
w Białymstoku, jako specjalista do spraw 
teatralnych. Trenuje nauczycieli, instruk-
torów teatralnych i animatorów kultury 
w aspektach związanych z tworzeniem 
i prowadzeniem grup teatrów amatorskich. 
Jest inicjatorką projektów PIKtoGRAmy 

/pikTOgraMY, Konferencja Ruchów Te-
atrów Niezawodowych. Pomysłodawczy-
ni i autorka cyklu książeczek edukacyj-
nych „Teatralne podróże…” oraz badania 
dotyczącego ruchu teatrów amatorskich 
województwa podlaskiego. Współpraco-
wała z profesjonalnymi teatrami (m.in. Te-
atrem Kamen, Teatrem Novego Fronta czy 
Teatrem Wierszalin).



SCENARIUSZ 1
Temat: „Integracja grupy – poznajmy się” 
Autorka: Emilia Wyszkowska 
Adresaci: Zajęcia dla dzieci lub/i młodzieży 
Wiek uczestników zajęć: 10–15 lat (można 
dostosować do każdej grupy wiekowej)
Liczba osób w grupie: 12 osób (+/−, prefe-
rowana parzysta liczba uczestników) 
Czas przebiegu zajęć: 90 minut (dwie 
godziny lekcyjne bez przerwy) 
Cele: integracja lub reintegracja grupy

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Z czym przychodzę

Czas: do 10 minut

Instruktor prosi, aby wszyscy 
usiedli w kręgu na podłodze, przedstawia 
się (jeśli jest taka potrzeba). Krótko omawia 
cel i przebieg zajęć. Prosi, aby uczestnicy 
podali swoje imiona i powiedzieli „z czym 
przychodzą” (np. w jakim są humorze).

Rytm grupy

Czas: 10 minut

Instruktor inicjuje chodzenie 
uczestników po całej przestrzeni, we wła-
snym tempie. Gdy widzi, że cała grupa za-
angażowała się w ćwiczenie, ustala 3 rytmy 
chodzenia: 1 to najwolniejszy możliwy chód, 
2 normalny, a 3 najszybszy, ale nie bieg. In-
struktor podaje liczby, a grupa próbuje cho-
dzić w różnym tempie. W trakcie chodzenia 
instruktor prosi uczestników o wykonanie 
różnych czynności w różnym tempie: przy-
witanie się z napotkaną osobą w niekon-
wencjonalny sposób, przedstawienie się, 
podanie imienia spotkanej osoby itd. 

Łap moje imię

Czas: 15 minut

Uczestnicy stoją w kręgu. In-
struktor rzuca piłeczkę do wybranej osoby, 
mówiąc jej imię. Prosi, by ta osoba rzuciła 
do kolejnej, równocześnie wymawiając jej 
imię. Osoba, która otrzymała piłeczkę, rzu-
ca ją do kolejnej, a ta do następnej (osoby nie 
mogą się powtarzać). Każdy z uczestników 
wykonuje jeden rzut, po czym piłka wraca 
do instruktora, który prosi o powtórzenie 
ćwiczenia. Uczestnicy rzucają piłeczkę w ta-
kiej samej kolejności i do tych samych osób. 
Schemat powtarzamy, zwiększając tempo. 
Następnie instruktor dodaje kolejną piłecz-
kę, a potem kolejne. Uczestnicy przez cały 
czas otrzymują i odrzucają piłki do tych sa-
mych osób z jednoczesnym podawaniem 
ich imion. Ćwiczenie pomaga je zapamiętać, 
doskonali też pracę w grupie i umiejętność 
skupienia się.

BING! BANG! ZONK! 

Czas: 10 minut

Wszyscy stoją w kręgu. In-
struktor przekazuje „energię” klaśnięciem 
przy jednoczesnym wypowiedzeniu słowa 
„BING” i patrzeniu na konkretną osobę po 
swojej lewej lub prawej stronie. Kiedy „ener-
gia” klaskania jest już opanowana i odbywa 
się ono w szybkim tempie, dodajemy pole-
cenie „BANG”. Klaskanie w kręgu zmienia 
wtedy kierunek (decyduje o tym osoba, któ-
ra powie „BANG”). „BANG”, może być wyko-
rzystane tylko raz w ciągu całego okrążenia 
„klasków”. Kiedy klaskająca energia „BIN-
GÓW” porusza się po kole, od czasu do czasu 
zmieniając kierunek klaskania przez „BANGI”, 



instruktor wprowadza komendę „ZONK”. Na 
ten sygnał uczestnicy zmieniają swoje miej-
sca w kręgu. Ponowne klaskanie rozpoczy-
na osoba, która powiedziała „ZONK” i to ona 
wyznacza kierunek. Klaskająca energia za-
czyna ponownie krążyć po kole.

1!2!3!  

Czas: 10 minut

Instruktor prosi, aby grupa 
odliczyła do dwóch. Jedynki to grupa A, 
dwójki – B. Grupy ustawiają się obok in-
struktora, w dwóch rzędach i naprzemiennie 
liczą do trzech. (A – raz, B – dwa, A – trzy, 
B – raz itd.), aż grupy będą liczyły bez pro-
blemu. W tym momencie pada polecenie, 
aby uczestnicy zamiast mówić „raz” wymy-
ślili jakiś dźwięk np. HEJ! (A – HEJ, B – dwa, 
A – trzy, B – HEJ itd.). Powtarzamy to kilka 
razy. Następnie prosimy, by „dwójkę” zastą-
pił jakiś gest np. machanie dłonią (A – HEJ, 
B – machanie, A – trzy, B – HEJ, A – machanie 
itd.). Powtarzamy kilka razy. Następnie trójkę 
zastępujemy jakimś grymasem, np. mrugnię-
ciem (A – HEJ, B – machanie, A – mrugnię-
cie, B – HEJ, A – machanie, A – mrugnięcie). 
Powtarzamy całe ćwiczenie. 

Małe kłamstewko 

Czas: 20 minut

Instruktor prosi, aby wszyscy 
stanęli w kręgu. Następnie zaprasza jedną 
osobę na środek. Jej zadaniem jest pokaza-
nie jakiejś codziennej czynności (np. mycie 
rąk). Instruktor pyta: Co robisz? Osoba, któ-
ra wykonuje czynność nie odpowiada zgodnie 
z  prawdą, np. mówi: „Czytam książkę”. Na-
stępnie wraca do kręgu, a na jej miejsce wcho-

dzi kolejna osoba i pokazuje czynność podaną 
przez poprzednika (pokazuje, że czyta książę). 
Instruktor pyta: Co robisz? Uczestnik, który 
pokazuje ciałem, że czyta, odpowiada kłam-
stwem (np. biorę prysznic) i znowu wraca do 
kręgu, a na środek wychodzi kolejna osoba itd.

Rytm grupy  

Czas: 5 minut

Powtórzenie ćwiczenia z cho-
dzeniem uczestników po całej przestrzeni 
w różnych rytmach. Tym razem instruktor 
proponuje niekonwencjonalne pożegnanie, 
ale również przy użyciu imion i gestów.

Z czym wychodzę 

Czas: 10 minut

Instruktor ponownie zaprasza 
wszystkich do kręgu. Prosi każdego uczest-
nika o określenie poziomu satysfakcji z zajęć. 
Ręka blisko podłogi – „nie podobało mi się”, 
ręka na wysokości oczu – „może być”, ręka 
nad głową – „bardzo mi się podobało”. Na-
stępnie instruktor prosi, aby każdy uczestnik 
krótko, jednym zdaniem, opisał swoje emo-
cje i ocenił zajęcia.

MATERIAŁY I NARZĘDZIA DO PRACY:

kolorowe piłki

INSPIRUJĄCE LEKTURY:

 – Augusto Boal, Gry dla aktorów 
i nie aktorów.

 – Sara Clifford, Anna Herrmann, Teatr 
Przebudzenia. Praktyczny przewodnik 
dla instruktorów prowadzących zajęcia 
teatralne z młodzieżą, Cyklady.



SCENARIUSZ 2
Temat: „Twórcze poszukiwanie wła-
snych zasobów ” 
Autorka: Emilia Wyszkowska 
Adresaci: Zajęcia dla dorosłych 
Wiek uczestników zajęć: 60+ (+/− można 
dostosować do każdej grupy wiekowej)
Liczba osób w grupie: 12 osób (+/− prefe-
rowana parzysta liczba uczestników) 
Czas przebiegu zajęć: 130 minut (2 godzi-
ny z 10-minutową przerwą) 
Cele: integracja grupy, poznanie i praca nad 
własnymi zasobami i komunikacją w grupie.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Z czym przychodzę

Czas: 10 minut

Siedzimy w kręgu. Instruktor 
prosi, aby uczestnicy opowiedzieli z jakim 
nastawieniem przychodzą na próbę. Propo-
nuje, żeby wybrali kolor, który będzie sym-
bolizował ich humor i emocje.

Mam tak samo jak ty

Czas: 10 minut

Instruktor inicjuje zabawę. 
Ustala, że na środku sali jest granica: po le-
wej stronie jest miejsce „mam tak samo”, po 
prawej „mam zupełnie inaczej”, a na środku 
„nie mam zdania”. Instruktor zadaje pytanie, 
np.: „kto – jak ja – nie lubi poniedziałków?”. 
Na lewo przechodzą wszyscy, którzy identy-
fikują się z tym stwierdzeniem, na prawo ci, 
którzy mają zupełnie inne nastawienie, a po 
środku zostają osoby, którym jest to obojęt-
ne. Instruktor prosi kolejną osobę, aby zada-
ła podobne pytanie. 

Skrzynia skarbów

Czas: 10 minut

Do skrzynki/koszyka instruk-
tor wkłada różne przedmioty (20-30 sztuk). 
Może to być: muszla, kulka szklana, wisio-
rek, pierścionek, piórko, zasuszony liść, ko-
lorowe szkiełko, kamyk, świeczka, zakładka 
do książki, stare okulary, pocztówka, kość 
do gry, pionek szachowy itd. Powinny to być 
przedmioty, które mogą stać się impulsem 
do wspomnień. Instruktor wyjmuje przed-
mioty na przygotowaną przestrzeń i pro-
ponuje, aby każdy uważnie im się przyjrzał 
i wybrał ten, który przynosi jakieś wspo-
mnienia. Uczestnicy kolejno sięgają po wy-
brany przez siebie przedmiot. Następnie, 
na prośbę instruktora, opisują rzecz, którą 
wybrali, nie odwołując się jednak do swoich 
emocji i wspomnień. 

Dawno temu

Czas: 25 minut

Instruktor prosi, aby grupa 
odliczyła do trzech, dzieląc się na trzy czte-
roosobowe zespoły. Jedynki siadają z jedyn-
kami, dwójki z dwójkami, a trójki z trójka-
mi w wygodnej i oddalonej od innych grup 
przestrzeni. Każda osoba z grupy przypomi-
na przedmiot, który wybrała w poprzednim 
ćwiczeniu i opisuje go na poziomie emocji. 
Opowiada o wspomnieniach i emocjach 
związanych z tą rzeczą, snuje konkretną 
historię, najlepiej z czasów dzieciństwa lub 
młodości. W każdej grupie powstaną w ten 
sposób trzy opowiadania. Każdy z uczestni-
ków ma ok. 8 minut na opowiedzenie swo-
jej historii. Instruktor kontroluje czas. Prosi, 
aby w tych małych grupach odliczono do 



czterech. Jedynki ponownie przechodzą do 
jedynek, dwójki do dwójek, trójki do trójek, 
a czwórki do czwórek, tworząc nowe grupy 
do pracy.

Dziesięciominutowa przerwa

On powiedział, że tamten 
powiedział

Czas: 15 minut

Instruktor prosi, aby po przerwie usiąść 
w nowych czterech trzyosobowych grupach, 
które powstały przed przerwą. Będzie to 
czas na opowiadanie historii, ale już nie wła-
snych, a koleżanek i kolegów z poprzedniej 
grupy. Jedynki opowiadają historie dwójek, 
dwójki trójek, trójki czwórek, a czwórki jedy-
nek. Uczestnicy zaczynają od opisania przed-
miotu wybranego przez kolegę, a następnie 
przedstawiają usłyszane opowieści, starając 
się ich nie ubarwiać i nie wartościować. Każ-
dy uczestnik ma ok. 4 minut na przytoczenie 
historii. Instruktor kontroluje czas.

Jak pomnik mego 
dzieciństwa

Czas: 45 minut

Po usłyszeniu wszystkich historii, grupa 
szuka wspólnych cech opowieści, próbu-
je znaleźć logiczny ciąg wydarzeń między 
wszystkimi historiami. Następnie uczestnicy 
próbują nazwać to, o czym rozmawiali (np. 
zabawy z dzieciństwa). Będzie to jednocze-
śnie nazwa pomnika, który mają zbudować 
w dalszej części zadania. Pomnik budują 
z własnych ciał. Jeśli w historii o kolczyku, 
piórku i grzechotce pojawiała się postać mat-
ki, uczestnicy budują pomnik pod tytułem 
„MATKA”. Instruktor przypomina, że pomnik 

musi być nieruchomy. Gdy wszystkie grupy 
są gotowe, kolejno prezentują swoje prace. 
„Widzowie” (czyli pozostałe grupy) dzielą 
się wrażeniami, mówią z czym kojarzy im się 
dzieło kolegów, przedstawiają propozycje 
tytułu pracy. Następnie właściciel „opowie-
ści” odpowiada na pytanie, czy udało mu się 
odnaleźć w danej historii. Twórcy opowiada-
ją też o tym, co ich zainspirowało, co chcieli 
pokazać. Analogicznie postępujemy z kolej-
nymi grupami. Uczestnicy mają ok. 20 minut 
na przygotowanie i 20 na prezentacje. Na 
omówienie ćwiczenia należy przeznaczyć 
ok. 5 minut. Instruktor kontroluje czas.

Z czym wychodzę

Czas: 5 minut

Uczestnicy siadają w kręgu. 
Instruktor prosi, aby każdy powiedział, co 
czuje, czy wychodzi z kolorem wybranym 
na początku zajęć. Jest to czas na podsu-
mowanie warsztatów, każdy może wyrazić 
swoją opinię. 

MATERIAŁY I NARZĘDZIA DO PRACY:

skrzynka lub koszyk, różne drobiazgi, tak 
zwane „przydasie”

INSPIRUJĄCE LEKTURY:

 – Kamila Witerska, Drama. Przewod-
nik po koncepcjach, technikach 
i miejscach, Difin.

 – Alida Gersie, Nancy King, Drama 
Tworzenie opowieści w edukacji 
i terapii, Cyklady.



JANUSZ 
BYSZEWSKI 
– niezależny twórca, projektant sytuacji 
twórczych, animator kultury (do 2015), ku-
rator kultury współczesnej. Współzałoży-
ciel grupy pARTner (1983–1990); kurator 
i założyciel Laboratorium Edukacji Twórczej 
CSW ZU w Warszawie (1989–2018). Pro-
wadził warsztaty Projektowanie sytuacji 
twórczych w IKP UW (1996–2013). Twórca 
projektów w Polsce i za granicą, m.in. w Sin-
gapurze, Finlandii, Szwecji, Włoszech, Rosji, 
USA. Autor wystaw oraz publikacji, m.in.: 
Tutaj jestem, Inne muzeum; wspólnie z Ma-
rią Parczewską: Projektowanie sytuacji 
twórczych, Sztuka współczesna–instrukcja 
obsługi, Muzeum jako rzeźba społeczna. 
Dyrektor autorskiego projektu Muzeum 

w drodze (od 2013). Dwukrotny stypendy-
sta MKiDN oraz United States Information 
Agency (1991). Laureat wielu nagród, m.in.: 
III International Colour Design (Stuttgart); 
Museum Horizon (Szwecja); otrzymał 
Srebrny Medal Gloria Artis i honorową od-
znakę Zasłużony dla Kultury Polskiej.



SCENARIUSZ 1
Temat: „Rekonstrukcja – działanie twórcze” 
Autor: Janusz Byszewski 
Adresaci: Zajęcia dla dzieci lub/i młodzieży 
Wiek uczestników zajęć: 5–18 lat 
Liczba osób w grupie: ok. 15  
Czas przebiegu zajęć: 1,5–2 godz. 
Cele: Rozwijanie wyobraźni i empatii, 
pogłębienie umiejętności wyrażania swo-
ich emocji w języku sztuki, podniesienie 
kompetencji społecznych.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Działanie może być realizo-
wane we wnętrzach i w prze-
strzeni otwartej.

Na początku przywołajmy 
pierwszą wersję scenariusza (realizacja 
w Instytucie Wzornictwa Przemysłowe-
go w roku 1985 w ramach wystawy „Dom 
to…”), która przybliża proces działania:

Przechodząc koło domów, których znacz-
ne części zostały wyburzone, widzimy tyl-
ko otynkowane, kolorowe ściany, drzwi, 
ślady po obrazach, które wisiały niegdyś 
i ludziach, którzy tutaj żyli. Kiedyś, jeszcze 
niedawno tętniło tu życie, teraz zostały 
tylko płaskie kolorowe prostokąty. Można 
jednak spróbować na tych ścianach odtwo-
rzyć istniejące niegdyś wnętrza. Namalować 
stół, lampy, krzesła. A może jakiś szczególny 
dzień np. Wigilię? Przywołać tamte słowa, 
rozmowy dźwięki.

Na ekranach wyświetlane są slajdy sfoto-
grafowanych ścian pozostałych po wybu-
rzonych domach. (Tylna projekcja na duże 
płócienne ekrany). Na tablicach obok ekra-

nów wiszą duże czarno-białe zdjęcia tych 
samych ścian. Przed ekranami rozstawione 
są farby, pędzle, naczynia z wodą. Dzieci 
na płótnie „ożywiają” martwe prostokąty 
pozostałe po mieszkaniach, malują sprzęty, 
osoby, sytuacje. Z głośników słychać róż-
ne dźwięki: pukanie do drzwi, trzepanie 
dywanów, radio, mycie naczyń, odkurzacz, 
strzępy rozmów, fragmenty muzyki. Dzieci 
same również próbują dźwiękami i rozmo-
wami ożywiać malowane wnętrza.

Później działanie to włączane było do róż-
nych innych projektów, które realizowa-
łem. Stało się częścią projektu „Muzeum 
w drodze”, z którym wędruję od 2012 roku. 
W tym przypadku zdjęcia zburzonych bu-
dynków zostały wydrukowane w dużych 
formatach. Na nich kładziona była folia, na 
której dzieci permanentnymi, kolorowymi 
flamastrami dokonywały „rekonstrukcji”. 
Gotowe prace zawieszane były na oknach, 
tworząc współczesne witraże naszej empa-
tii i wrażliwości.

Ponieważ „Muzeum w drodze” zostało tak 
zaprojektowane, by można było w nim sa-
modzielnie działać, do każdej sytuacji przy-
gotowane zostały instrukcje. W tym wy-
padku brzmiała ona tak:

Sytuacja Rekonstrukcja

Spróbujmy odtworzyć życie tych miejsc: 
ludzi, meble, przedmioty, słowa, sytuacje, 

zapachy, muzykę.

Lakoniczny tekst w tym wypadku wystar-
cza. Artystyczne instrukcje, które w polu 
sztuki funkcjonują już od ponad stu lat, są 
bardzo przydatnym narzędziem w projekto-
waniu i realizowaniu „sytuacji twórczych”. 



Zdjęcia zniszczonych domów używane 
w tym projekcie były różne. W pierwszej 
realizacji użyłem zdjęć budynków warszaw-
skich, zbombardowanych podczas II wojny 
światowej. Potem zastąpiłem je fotografiami 
bardziej współczesnymi z Kosowa czy Alep-
po. Uniwersalny charakter tego działania nie 
tylko nie tracił na swojej sile, ale wręcz prze-
ciwnie, nabierał charakteru mocnego, choć 
cichego, protestu przeciwko wojnom. Jego 
przesłanie ciągle jest aktualne, co w tra-
giczny sposób potwierdziła napaść Rosji na 
Ukrainę. Prowadziłem wiele warsztatów 
z kobietami i dziećmi, które uciekły przed 
wojną w Ukrainie do Polski, ale scenariusza 
„Rekonstrukcji” z nimi nie realizowałem. Jego 
przesłanie jest wprawdzie pozytywne, mówi 
przecież o powracającym, odradzającym się 
życiu, podjąłem jednak decyzję o zaniecha-
niu jego realizacji. Doszedłem do wniosku, że 
emocje związane z utratą domów i brakiem 
poczucia bezpieczeństwa są zbyt bolesne 
i, niestety, ciągle aktualne. 

Przedstawiony scenariusz można wykorzy-
stać, rekonstruując budynki ze swojej miej-
scowości. Wielu z nich już nie ma (co nie 
musi być wynikiem konfliktów lub wojen, 
ale po prostu zmian cywilizacyjnych, roz-
woju miast, upływu czasu, migracji miesz-
kańców itp.), przetrwały jedynie na starych 
zdjęciach, w książkach lub w pamięci naj-
starszych mieszkańców. Uczestnicy projek-
tu mogą spróbować odnaleźć takie przekazy 
(wizyty w bibliotekach lub muzeach staną 
się wówczas częścią projektu), a następnie 
przenieść je na współczesne zabudowa-
nia, korzystając z proponowanych przeze 
mnie plastycznych i teatralnych rozwiązań. 
Mogą też odtwarzać dawny wygląd swo-

jego miasta, dzielnicy albo ulicy, opierając 
się na wspomnieniach starszych osób, co 
dodatkowo przyczyni się do swego rodzaju 
integracji międzypokoleniowej. Zaproszenie 
osób pamiętających miejsca, które zniknęły 
z krajobrazu danej miejscowości na prezen-
tację projektu może być i dla jego twórców, 
i dla odbiorców ogromnym przeżyciem. Ta-
kie ujęcie proponowanych działań pomaga 
też rozwijać wyobraźnię przestrzenną, która 
pozwala zobaczyć to, czego już nie ma, ale 
co kiedyś stanowiło integralną część dane-
go miejsca. Takie swoiste odtworzenie prze-
szłości uzmysłowi uczestnikom projektu, jak 
bardzo zmienia się środowisko, w którym 
wzrastają, ale być może pozwoli też do-
strzec to, co mimo upływu czasu, jest stałe. 
W wymiarze materialnym może to być ob-
raz, który od pokoleń jest w jakiejś rodzinie, 
może to być zegar lub biżuteria należąca do 
przodków, zastawa stołowa. W wymiarze 
niematerialnym, trudniej uchwytnym, będą 
to np. historie i opowieści rodzinne związa-
ne z tymi przedmiotami. Wszystkie te ele-
menty można z powodzeniem umieszczać 
na tworzonych rekonstrukcjach.

MATERIAŁY I NARZĘDZIA DO PRACY:

zdjęcia zburzonych domów, projektor, gruba 
folia ogrodnicza, duże drewniane ramy, mar-
kery permanentne, farby akrylowe, pędzle.

INSPIRUJĄCE LEKTURY:

 – Edukacja kulturalna jako projekt publicz-
ny, Arsenał, Galeria Miejska Arsenał, 
Poznań 2012.

 – Manual, Bunkier Sztuki, Kraków 2010
 – Janusz Byszewski, Tutaj jestem, CSW 
Warszawa, 1994.



Zdjęcia autorstwa Zbigniewa Gozdeckiego
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SCENARIUSZ 2
Temat: „Zaprojektuj swoją manifestację” 
Autor: Janusz Byszewski 
Adresaci: Zajęcia dla dorosłych 
Wiek uczestników zajęć: 16+ 
Liczba osób w grupie: 15–30  
Czas przebiegu zajęć: 1,5 godz. 
Cele: Podnoszenie kompetencji kul-
turowych i społecznych, zapoznanie 
uczestników z różnymi językami sztuki 
współczesnej (np. instalacja, użycie słowa 
w działaniu wizualnym, instrukcja arty-
styczna, sztuka partycypacyjna).

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Scenariusz przedstawionego działa-
nia składa się z trzech części, które 
stanowią całość.

Działanie to, w różnych wariantach, reali-
zowane jest od 2005 roku m.in. w CSW 
Zamek Ujazdowski, BWA Katowice, Ga-
lerii Działań, Muzeum w Koszalinie oraz 
w Szwecji czy Senegalu.

Tworzenie „sytuacji twórczych” nie tyl-
ko w bezpiecznych warunkach galerii czy 
ośrodka kultury, ale również na ulicach 
i placach angażuje także osoby, które do 
tych instytucji nie przychodzą. Tym działa-
niem wychodzimy im na spotkanie, tworząc 
warunki do rozmowy, wymiany poglądów 
i wyrażania własnego zdania o ważnych 
kwestiach. Powstają „efemeryczne wspól-
noty” twórcze sprzyjające spotkaniu.

Poezja jest na ulicy!

Siadamy w kole. 

Każdy uczestnik losuje jedno z haseł, które 
pojawiły się na murach Paryża podczas re-
wolty 1968 roku.

Odczytuje je i wyraża swoją opinię: czy się 
z nim zgadza czy nie?

Podaje też swoje imię.

W ten sposób lepiej się poznaje-
my i jednocześnie przygotowujemy do 
następnego działania.

Próbujemy spojrzeć na rzeczywistość 2022 
roku poprzez slogany, idee, marzenia i utopie 
sprzed ponad 50 lat. Szukamy analogii, różnic, 
odczytujemy konteksty społeczne i polityczne.

Kilka losowo wybranych haseł, które moż-
na wykorzystać w omawianym działaniu:

Poezja jest na ulicy!

Być wolnym w 1968 roku oznacza 
brać udział.

Zabrania się zabraniać.

Działanie nie powinno być reakcją, 
lecz kreacją.

Zaprojektuj 
swoją manifestację!

Tworzenie miasteczka namio-
towego. Namioty są wykona-

ne z tektury o wymiarach boku 120 × 120 
cm. Na nich każdy uczestnik warsztatu na-
maluje farbą hasło, z którym chciałby pójść 
na manifestację, które jest dla niego ważne, 
którym chciałby się z innymi podzielić, z któ-
rym się identyfikuje.

Zanim to zrobi, szkicuje swoje projekty 
ołówkiem na kartonach.



Uczestnicy zajęć wspólnie podejmą decy-
zję, czy miasteczko pozostanie na kilka dni 
w miejscu działania, czy też zostanie prze-
niesione gdzie indziej.

Forma „miasteczka namiotowego” nawiązu-
je do tych rozbijanych przed URM w Alejach 
Ujazdowskich w Warszawie, które często 
odwiedzałem i dokumentowałem.

Wszystkie hasła, które pojawiały się pod-
czas realizacji tego działania są przeze mnie 
dokumentowane, tworząc „kolekcje rów-
noległe”, czyli takie, które nie są budowane 
przez kuratorów czy muzealników, ale przez 
osoby, które biorą udział w moich działa-
niach i swoimi gestami, myślami czy głosa-
mi uzupełniają „struktury do wypełniania”. 
Tego typu kolekcje mogą tworzyć wszyscy 
uczestnicy omawianego projektu. 

Kilka haseł z powstającej „kolekcji równo-
ległej”:

Uwolnić siebie!

Praca u podstaw nie dla kasy!

Kraków żąda dostępu do morza!

Mniej wszystkiego!

Zmalujmy coś!

Robić szczepionki z empatii!

Weekend od wtorku!

Wolne jutro!

Słownik

Rozmowa o kilku ważnych 
dla tego działania pojęciach: 
czym jest sprawczość, dlacze-

go „kolekcje równoległe” są ważne, jak two-

rzyć twórcze wspólnoty? Co to jest sztuka 
partycypacyjna? Uczestnicy projektu dzielą 
się swoim rozumieniem tych pojęć, tworząc 
być może ich własne, subiektywne definicje. 

MATERIAŁY I NARZĘDZIA DO PRACY:

„namioty” wykonane z tektury, taśma moc-
na, plastikowe szpilki do przytwierdzenia na-
miotów do gruntu, farba, pędzle.

INSPIRUJĄCE LEKTURY:

 – Maria Parczewska Inne muzeum, 
inna galeria w Kolekcja 04, CSW, 
Warszawa 2005.

 – Rewolucje 1968, Zachęta Narodowa 
Galeria Sztuki, Warszawa 2008.

 – Janusz Byszewski, Beata Nessel-Łukasik, 
Muzeum relacyjne, przed progiem/za 
progiem, Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku, 2020.

 – Weronika Plińska, Sprawczość sztuki, 
Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2020.



Zdjęcia autorstwa Zbigniewa Gozdeckiego



Zdjęcia autorstwa Zbigniewa Gozdeckiego



KAMILLA 
GRYSZEL 
– trenerka dramy stosowanej I stopnia, 
ukończyła studia licencjackie na kierun-
ku Profilaktyka Społeczna i Resocjaliza-
cja, oraz studia magisterskie na kierunku 
Kryminologia na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Ukończyła Szkołę Dramy Stosowanej 
Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-
-KLATKA, a także Szkołę Trenerską pro-
wadzoną przez Stowarzyszenie Trenerów 
Organizacji Pozarządowych. Przeprowa-
dziła ponad 1000h warsztatów z wykorzy-
staniem metody dramy dot. m.in: rozwoju 
kompetencji społecznych, team buildingu, 
edukacji kulturalnej, ekologii i profilakty-
ki. Metodę dramy wykorzystuje również 
w tworzeniu edukacyjnych escape roomów 

i gier terenowych. Gra i jockeruje spekta-
kle interaktywne oraz spektakle Teatru 
Forum. Posiada doświadczenie w uczeniu 
metody dramy. Pracuje z różnymi grupami 
wiekowymi i zawodowymi, takimi jak: dzieci 
i młodzież, studenci/tki, nauczyciele/ki, tre-
nerzy/ki i seniorzy/rki.



SCENARIUSZ 1
Temat: „Grupa daje moc – nasze wspólnie 
wypracowane zasady” 
Autorka: Kamilla Gryszel  
Adresaci: Zajęcia dla dzieci lub/i młodzieży 
Wiek uczestników zajęć: 6–9 lat (+/−)  
Liczba osób w grupie: min. 6  
Czas przebiegu zajęć: 80 minut  
Cele: wypracowanie kontraktu grupy/
zasad obowiązujących w grupie

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Przedstawienie się za 
pomocą przedmiotu: 

Czas na wykonanie ćwicze-
nia: 10-15 minut (w zależno-

ści od liczby osób w grupie).

Zaproś dzieci do wylosowania przedmiotu 
z przygotowanego przez Ciebie zestawu 
i   zachęć je do powiedzenia czegoś o so-
bie w oparciu o ten przedmiot. Ośmielaj do 
szukania skojarzeń, powiedz, że można od-
nieść się do koloru albo materiału, z które-
go zrobiony jest dany przedmiot, a nie tylko 
do jego oczywistego przeznaczenia. Ważne 
jest, żeby każda osoba z grupy powiedziała 
coś o sobie, możesz pomóc dzieciom, zada-
jąc im pytania.

2. Plecak Antka

Czas na wykonanie ćwicze-
nia: 30 minut.

Powiedz dzieciom, że na dzisiejsze zajęcia 
przyniosłaś/eś plecak i potrzebujesz ich 
pomocy, bo musisz odkryć, kto jest jego 
właścicielem/właścicielką. Pokaż dzieciom 

plecak i zapytaj do kogo może należeć, po-
tem możesz dopytać: W jakim wieku jest ta 
osoba? Jaka może być płeć tej osoby?

Następnie powiedz, że aby dowiedzieć się 
do kogo należy ten plecak, musimy zajrzeć 
do środka i odkryć historię właściciela/ki. 
Zaznacz, że ta historia nie jest prawdziwa, 
ale mogła wydarzyć się naprawdę. Podejdź 
do jednej z osób uczestniczących, otwórz 
plecak i poproś ją, żeby, nie zaglądając 
do środka, włożyła do niego rękę i wyję-
ła pierwszą rzecz. Zapytaj, co to jest i po-
szukajcie wspólnie z dziećmi odpowiedzi 
na pytania: W jakim celu ktoś włożył ten 
przedmiot do plecaka? Co mówi o właści-
cielu/ce? Nie oceniaj i nie wartościuj odpo-
wiedzi dzieci. Zachęcaj do generowania jak 
największej liczby pomysłów. Przedmioty 
odkładaj na środku sali w wyznaczonym 
miejscu: np. na koc, aby każdy/każda mógł 
je widzieć. Powtórz ten schemat i pytania 
przy kolejnych przedmiotach, a mniej wię-
cej przy połowie wyjętych przedmiotów 
dodaj pytania: Co ten przedmiot wnosi do 
naszej historii? Co wydarzyło się w życiu na-
szego bohatera? Gdy już obejrzycie wszyst-
kie przedmioty, podsumuj z dziećmi histo-
rię, którą odkryliście. Powiedz, że masz film 
z nagraniem od Antka i pokaż go dzieciom. 

3. Omówienie za-
wartości plecaka Antka 
i kalambury pomysłów

Czas na wykonanie ćwiczenia: 15 minut. 

Zapytaj dzieci: Jakie emocje mógł czuć An-
tek w tej historii? Czy były one przyjemne 
czy nieprzyjemnie dla niego? Jakie emocje 



mogły towarzyszyć innym dzieciom z dru-
żyny? Co myślą o decyzji Antka, żeby nie iść 
na trening? Czy Antek mógł coś zrobić, żeby 
czuć się lepiej w tej sytuacji? Daj dzieciom 
czas na zastanowienie się, co Antek mógłby 
zrobić, aby – podejmując decyzję o udzia-
le w treningu – czuć się dobrze w trakcie 
zajęć i po nich. Następnie zaproś dzieci do 
pokazania ich pomysłów w formie kalambu-
rów – jedna osoba pokazuje, a inne próbują 
odgadnąć pomysł. 

4. Wspólny kontrakt 

Czas na wykonanie ćwicze-
nia: 20 minut.

Powiedz dzieciom, że też tworzycie grupę, 
jak chłopcy z treningu Antka i chciał(a)byś 
zapytać, czego potrzebują, żeby czuć się 
dobrze w tej grupie i z chęcią przychodzić 
na zajęcia? Spiszcie pomysły np. w formie 
plakatu, który każda z osób może pomóc 
ozdobić. Zaproponuj też swoje zasady, któ-
re chcesz wprowadzić w grupie. Taki pla-
kat może wisieć w sali, w której odbywają 
się zajęcia. 

MATERIAŁY I NARZĘDZIA DO PRACY:

Ad 4. Torba z przedmiotami. Skompletuj 
zestaw różnych, drobnych przedmiotów – 
mogą być to zwykłe przedmioty codzien-
nego użytku, ale też bardziej oryginalne 
drobiazgi (możesz nawet nie znać ich prze-
znaczenia). Ważne, żeby były różnorod-
ne i żeby było ich trochę więcej niż osób 
uczestniczących w Twoich zajęciach (zdję-
cie nr 1).

Ad 3. Plecak Antka, przedmioty 
do skompletowania:

 – mały plecak sportowy, który może nosić 
chłopiec w wieku 9 lat, 

 – gazetka sportowa lub jakaś książka 
o futbolu, 

 – ulotka o sportowych zajęciach dodat-
kowych – pognieciona z napisem „nigdy 
więcej tam nie pójdę” (zdjęcie nr 2), 

 – identyfikator szkolny na smyczy (zdjęcie 
nr 3), 

 – karteczka od Mamy (zdjęcie nr 4), roz-
mowa między dwiema osobami zapisana 
na papierowej kartce (zdjęcie nr 5). 

 
Link do plików graficznych do pobra-
nia: bit.ly/3c4Aitj, możesz je wydruko-
wać lub przygotować samodzielnie (np. 
napisać rozmowę).

Historia Antka: bit.ly/3PxHyLZ + sprzęt do 
wyświetlenia filmu.

Ad 5. Duży arkusz papieru (brystol, papier 
do flipcharta), markery, kredki, flamastry.

INSPIRUJĄCE LEKTURY:

 – A. Buśk, Wprowadzenie do improwiza-
cji – karty ról i stymulatorów [w:] Drama 
wzmacnia http://stop-klatka.org.pl/
drama-wzmacnia/.

 – J. Zawór, Stymulatory, czyli historia opo-
wiedziana przedmiotami [w:] A. Chodasz 
(red.), Drama łączy, Warszawa 2012, 
Stowarzyszenie Praktyków Dramy 
STOP-KLATKA.



Torba z przedmiotami (zdjęcie nr 1)



Ulotka popisana (zdjęcie nr 2)

Identyfikator szkolny (zdjęcie nr 3)

Rozmowa (zdjęcie nr 5)

Kartka od Mamy (zdjęcie nr 4)



SCENARIUSZ 2
Temat: „Integracja grupy z wykorzysta-
niem gier Teatru Uciśnionych” 
Autorka: Kamilla Gryszel 
Adresaci: Zajęcia dla dorosłych 
Wiek uczestników zajęć: 16+  
Liczba osób w grupie: 10–16  
Czas przebiegu zajęć: 60 minut 
Cele: zbudowanie zaufania w grupie 
i przygotowanie do pracy ciałem

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Imię + gest

Czas na wykonanie ćwicze-
nia: 10-15 minut (w zależno-
ści od liczby osób w grupie).

Zaproś grupę do ustawienia się w krę-
gu. Poproś, żeby każda osoba wypowie-
działa swoje imię w jakiś niecodzienny 
sposób (można zaśpiewać, powiedzieć 
szeptem itp.), dodając do tego jakiś gest/
ruch. Gdy uczestnik/uczestniczka poda 
swoje imię i zaprezentuje gest, pozostałe 
osoby w kręgu powtarzają to imię i gest. 
Gdy wszystkie osoby z grupy zaprezentują 
swoje imiona, rozpocznijcie kolejną rundę, 
w której każdy/a kolejno robi krok do przo-
du, a pozostali/pozostałe mają za zadanie 
powiedzieć jej imię i pokazać zaprezento-
wany wcześniej gest. 

Spacery

Czas na wykonanie ćwicze-
nia: 15 minut.

Zaproś wszystkich/wszystkie do swobod-
nego przechadzania się po sali. Powiedz, 
że każda osoba może chodzić jak chce 

i w kierunku, który jej/jemu odpowiada. 
(2) Następnie powiedz uczestni(cz)kom, 
żeby spacerując nawiązywali/ły kontakt 
wzrokowy z mijanymi osobami. Po ok. mi-
nucie poproś, żeby przywitali/ły się z oso-
bą, z którą utrzymali/ły kontakt wzroko-
wy, z każdą w inny sposób. Przypominaj, 
że nie należy zatrzymywać się na długo, 
lecz cały czas poruszać się po dostępnej 
przestrzeni. (3) Potem powiedz grupie, 
że kolejnym zadaniem jest zajmowanie 
podczas chodzenia równomiernie całej 
przestrzeni w sali tak, żeby nie zostawały 
żadne „dziury”. Na Twoje klaśnięcie grupa 
powinna zatrzymać się w miejscu. Po każ-
dym zatrzymaniu sprawdzaj, czy nie ma 
żadnych wolnych przestrzeni i zaproś oso-
by do dalszego spacerowania – powtórz 
takie zatrzymanie kilka razy. (4) Kolejnym 
zadaniem grupy jest zatrzymanie się w jed-
nym momencie bez umawiania się i komu-
nikowania, a następnie ruszenie i dalsze 
chodzenie po sali. Po 6-8 powtórzeniach 
zatrzymywania się i ruszania (5) poproś, 
żeby cała grupa zaczęła chodzić w jednym 
tempie. Gdy zobaczysz, że grupa znalazła 
jeden rytm, powiedz, że to będzie tem-
po nr 5. Następnie wymieniaj cyfry od 1 
do 10, a zadaniem uczestników/czek jest 
dopasowanie tempa chodzenia do cyfry, 
gdzie 1 to najwolniejsze tempo chodzenia, 
a 10 najszybsze. Postaraj się wykorzystać 
wszystkie liczby tak, żeby przeplatać tem-
po szybkie z wolnym. Zakończ na tempie 
nr 5. Aby przejść do kolejnego ćwiczenia 
poproś, żeby na Twoje klaśnięcie każdy/a 
utworzył/a parę z osobą stojącą najbliżej. 



Ludzie do ludzi

Czas na wykonanie ćwicze-
nia: 10 minut 

W tym ćwiczeniu potrzebna jest nieparzysta 
liczba osób. Zadaniem osoby bez pary jest 
podanie min. 3 par części ciała, które mu-
szą się ze sobą połączyć np. ucho i kolano, 
ręka i stopa, głowa i palec. Zadaniem osób 
w parach jest stykanie się tymi częściami cia-
ła ze sobą. W momencie, w którym uczest-
nik/czka stwierdzi, że wypowiedział/a już 
wszystkie pary części ciała, które chciał/a, 
krzyczy „ludzie do ludzi”. Zadaniem osób jest 
jak najszybsze znalezienie sobie innej pary 
(osoba wypowiadająca również szuka pary). 
Osoba, która zostanie sama wymienia kolej-
ne pary części ciała. Jeśli liczba osób w gru-
pie jest parzysta, Ty rozpocznij ćwiczenie 
i dołącz do jego wykonywania. 

Węzeł

Czas na wykonanie ćwicze-
nia: 10 minut 

Poproś osoby o ustawienie się w kręgu. 
Następnie wyjaśnij, że ich zadaniem bę-
dzie zamknięcie oczu i powolne zbliżanie 
się do środka kręgu z wyciągniętymi do 
przodu rękoma. Gdy osoba poczuje czyjąś 
rękę, powinna ją złapać, a drugą ręką zna-
leźć inną osobę/rękę do chwycenia. Gdy 
już wszystkie osoby będą miały czyjeś dło-
nie w swoich, mogą otworzyć oczy. Jako 
osoba prowadząca, pod koniec ćwiczenia 
możesz pomagać osobom uczestniczącym 
w szukaniu rąk do pary. Zadanie polega na 
rozplątaniu powstałego ludzkiego węzła 
bez puszczania dłoni. W drugiej rundzie 
poproś o wykonanie tego ćwiczenia w ca-

łości z zamkniętymi oczami: od początku 
do momentu, w którym grupa uzna węzeł 
za rozplątany. 

Wspólny krok

Czas na wykonanie ćwicze-
nia: 10 minut 

Poproś osoby o dobranie się w pary z oso-
bą, która jest podobnego wzrostu (może być 
jedna trójka). Następnie osoby mają stanąć 
obok siebie, stykając się ramionami, po czym, 
nie umawiając się i nie komunikując ze sobą, 
zrobić wspólnie krok do przodu. Gdy już 
wszystkie pary opanują płynne robienie kro-
ku, poproś uczestników/czki, żeby połączyli/
ły się w czwórki (tak samo stojąc obok siebie 
i stykając ramionami) i wykonali to ćwiczenie 
przy większej liczbie osób. Ostatnim etapem 
będzie zrobienie jednego wspólnego kroku 
całą grupą. Większość grup potrzebuje cza-
su na opanowanie tego ćwiczenia. Możecie 
potraktować je jako wspólny rytuał i na każ-
dym spotkaniu rozpoczynać lub kończyć nim 
zajęcia – od razu próbując całą grupą zrobić 
wspólny krok. 

MATERIAŁY I NARZĘDZIA DO PRACY:

sala (ćwiczenia mogą być wykonywanie 
na podwórku, pamiętaj tylko o wyzna-
czeniu przestrzeni, po której osoby mogą 
się poruszać).

INSPIRUJĄCE LEKTURY:

 – A. Boal, Gry dla aktorów i nie aktorów, 
wyd. Cyklady i Drama Way Fundacja 
edukacji i kultury, Warszawa 2014.

 – S. Clifford A. Herrmann, Teatr 
Przebudzenia, wyd. Cyklady, Łódź 
– Warszawa 2003.



MARTYNA 
ŠTĚPÁN-
DWORAKOWSKA 
– absolwentka scenografii Akademii Sztuk 
Performatywnych w Pradze (DAMU), Ka-
tedry Teatru Lalkowego i Alternatywne-
go. Absolwentka studiów doktoranckich 
na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii 
w Warszawie. Wykładowca na Akademii 
Teatralnej im. A. Zelwerowicza w War-
szawie, Filia w Białymstoku. Autorka licz-
nych scenografii do spektakli teatralnych 
w Polsce i Czechach. Współpracowała m. 
in. z Teatrem Baj w Warszawie, Teatrem 
Miniatura w Gdańsku, Teatrem Pinokio 
w Łodzi, Teatrem Lalek Arlekin w Łodzi, Te-

atrem Groteska w Krakowie, Teatrem Dra-
matycznym w Białymstoku, z Białostockim 
Teatrem Lalek, Teatrem HaDivadlo w Brnie, 
studiem Ypsilon w Pradze. Twórca sceno-
grafii, lalek oraz interaktywnych aranżacji 
przestrzeni. Prowadzi autorskie warsztaty 
dla dzieci i dorosłych. Autorka „Labora-
torium zabawy” – interaktywnej wysta-
wy dla dzieci w Galerii Arsenał w 2014 
roku. Trzykrotna stypendystka prezydenta 
miasta Białegostoku.



SCENARIUSZ 1
Temat: Gra rysunkowa 
Autorka: Martyna Štěpán-Dworakowska 
Adresaci: dzieci 
Wiek uczestników zajęć: 4–10 lat  
Liczba osób w grupie: 12 
Czas przebiegu zajęć: 90 minut  
Cele: Stworzenie kompozycji plastycznej 
służącej do zabawy ruchowej. Praca 
wspólna. Wskazanie możliwości połącze-
nia plastyki i ruchu. Ćwiczenie koordynacji 
ruchowej. Rysowanie. Uświadomienie 
dzieciom siły współpracy, tego, że razem 
możemy więcej, czerpanie radości ze 
wspólnej pracy, integracja grupy.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Krótka rozmowa o tym, czym jest ślad. 
Z czym nam się kojarzy? Skąd się bierze? 
Czy dokądś prowadzi? Jak powstaje? Kto 
go zostawia? Jakie znamy kształty śladów? 
Czy można je tropić? Czy są kolorem, czy 
odciskiem? Czy są trwałe, czy ulotne? 
W jakich miejscach można je zobaczyć? 
Czy mogą być wynikiem jakiegoś działa-
nia? Przypadku? W jakim kierunku podą-
ży rozmowa, zależy od otwartości i wy-
obraźni grupy. Zdarzały mi się spotkania, 
które kończyły się na rozmowie o tatuażu, 
a nawet o pamięci. Pozwalam dzieciom 
na wszelkie skojarzenia. Kiedy czuję, że 
rozmowa się wyczerpuje, przechodzę do 
części rysunkowej.

Rozdaję każdemu dziecku trzy kartki for-
matu A4. Proszę, by na każdej z nich czar-
nym markerem odrysowały dłoń lub stopę, 
zamykając kształt. Na każdej kartce musi 
być inny ślad. Dziecko decyduje, czy bę-

dzie miało odrysowane dwie stopy i dłoń, 
czy dwie dłonie i stopę. 

Proszę o wypełnienie w dowolny sposób 
„śladów” kolorowymi flamastrami (kropki, 
kreski, wzory, plamy...).

Wspólnie rozwijamy rolkę papieru drukar-
skiego na całą długość sali i przyklejamy 
ją dokładnie taśmą papierową do podłogi 
z każdej strony. 

Na rozwinięty i przyklejony papier dzieci 
naklejają swoje rysunki w rzędach po trzy 
prace obok siebie, na całej długości papieru. 

Po przyklejeniu wszystkich rysunków oglą-
damy wspólnie obraz i wyznaczamy na jego 
obu końcach start i metę. 

Gra ruchowa

Po kolei dzieci pokonują dro-
gę „po śladach”, które wyko-
nały. Na każdą narysowaną 

dłoń i stopę muszą postawić swoją odpo-
wiednio prawą i lewą dłoń lub stopę. Naj-
pierw pokonują drogę powoli, studiując 
każdy kształt i jego miejsce. Przy kolejnym 
podejściu pokonują ją szybciej np. skacząc 
lub przyspieszając ruchy. Tu pojawia się 
przestrzeń na ich improwizacje i wzajemne 
inspirowanie się ruchem. Dzieci mogą sobie 
ustalić, że któreś kształty pomijają, prze-
skakują. Zadania zależą od inwencji i pomy-
słowości grupy.

Jeśli mamy możliwość przeprowadzenia 
zajęć w warunkach teatralnych, gdzie jest 
światło UV, można dodać kolejny element 
zabawy. Po zgaszeniu wszystkich świateł 
i zapaleniu oświetlenia UV na kartkach wi-
doczne są tylko fragmenty narysowane za-



kreślaczami i czarnymi markerami. Dzieci 
próbują pokonać drogę w ciemności, idąc 
tylko po widocznych śladach. Ta część za-
jęć powinna trwać krótko. Należy też zwró-
cić uwagę dzieci, by nie patrzyły prosto 
w światła, a jedynie na podłogę.

Podsumowanie:

Na koniec siadamy wokół wspólnej pra-
cy. Pytam, jak czują się po tych zajęciach. 
Co teraz myślą o współpracy? Ile zajęło-
by wykonanie takiej gry samodzielnie? 
Czy zabawa bez kolegów przyniosłaby 
tyle samo satysfakcji? Co zyskują, pracu-
jąc wspólnie? 

MATERIAŁY I NARZĘDZIA DO PRACY:

Biały papier do drukarki z rolki o szerokości 
około 90 cm, papier xero A4, klej, papierowa 
taśma klejąca 2×, kolorowe mazaki, zakre-
ślacze, czarne flamastry – odpowiednio do 
liczby osób w grupie. 

ARANŻACJA PRZESTRZENI: 

Pusta przestrzeń pozwalająca na pracę 
w grupach na podłodze. Podłoga musi być 
gładka ze względu na przyklejanie do niej 
taśmy klejącej.

Zdjęcia ze zbiorów własnych 
Martyny Štěpán-Dworakowskiej



SCENARIUSZ 2
Temat: Kostium z papieru 
Autorka: Martyna Štěpán-Dworakowska 
Adresaci: młodzież i dorośli 
Wiek uczestników zajęć: 15+ 
Liczba osób w grupie: dowolna 
Czas przebiegu zajęć: 3 godziny 
Cele: Stworzenie kostiumu bez szycia, 
stworzenie kostiumu na wydarzenie 
jednorazowe, eksperyment z papierem, 
poznanie jego możliwości.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Krótka rozmowa o ko-
stiumie i ubiorze. Czym jest? 
Jaką pełni funkcję? Jakie 
style rozpoznajemy? Oglą-

damy przykładowe ilustracje dotyczące 
jego formy, epoki, z której pochodzi, sty-
lu, kształtu, struktury. Tu przechodzimy do 
rozmowy o detalu, elementach dekoracyj-
nych ubioru, koronkach, fakturach, splo-
tach, dodatkach, przyglądamy się krojom.  
 
Analizujemy emocje związane z tym, jak za 
sprawą kostiumu odbieramy danego boha-
tera, np.: Co sprawia, że postać wygląda 
niepokojąco, groźnie, komicznie? Co budzi 
respekt, co mówi o jego sile, co wygląda 
bogato, dostojnie, co tajemniczo, skromnie, 
odpychająco? Jakie elementy kostiumu, 
jaka forma, jaki kolor, kształt, faktura są za 
to odpowiedzialne?

2. Dzielimy się na gru-
py dwuosobowe.  
 

3. Ustalamy temat i wspólnie 
wymyślamy kilka przykładów 
postaci z różnych warstw 
społecznych, w różnym wie-

ku, np.: stary król, królowa, żebrak, panna 
młoda, lub dowolne postaci z literatury, 
popkultury, z życia. Uczestnicy wybierają 
postaci, które ich inspirują. Ważne jest jed-
nak to, by były to różnorodne charaktery, 
wybrane na zasadzie kontrastu. Zapisujemy 
nasze typy, mieszamy kartki, losujemy. Każ-
da grupa wykona kostium jednej postaci. 
 
Jeśli zajęcia prowadzimy z grupą przygo-
towującą jakąś inscenizację, od razu przy-
dzielamy uczestnikom wybrane postaci 
z przedstawienia.

4. Dzielimy się przygo-
towanymi materiałami 
według potrzeb.

5. Sprawdzamy możliwości 
papieru i staramy się uzy-
skać z niego jak najwięcej 
różnorodnych faktur. Gnie-

ciemy papier – miękki lepiej się układa, 
„kopiuje” sylwetkę aktora. Twardy, zło-
żony, maskuje kształty. Składamy papier 
w harmonijkę, wycinamy jak ludowe wy-
cinanki, tniemy na paski, zwijamy stoż-
ki, robimy dziury nożyczkami, szpilkami, 
dziurawimy nieregularnie lub według ja-
kiegoś porządku, przebijamy, etc. Może-
my rwać go na małe kawałki, robić kulki 
i przyklejać je klejem do papieru. Przypo-
minamy sobie inspiracje z początku zajęć 
i próbujemy je odwzorować w papierze. 
Kiedy znamy już charakter posta-
ci, którą ubieramy, dostosowujemy 



do niej materię papieru. Możliwości  
są nieograniczone.  
 
Przykładowe zadanie: Weźmy pod uwagę 
ruch, jaki postać będzie wykonywać. Naj-
pierw stwórzmy materiał, z którego kostium 
będzie zrobiony. W drugiej kolejności do-
stosujmy go do sylwetki aktora. Pomyślmy 
o kostiumie tak, żeby dało się go zdjąć i za-
łożyć ponownie. Naklejajmy taśmy po lewej 
stronie kostiumu, jeśli chcemy je ukryć. Zo-
stawienie jej na zewnątrz może być dodat-
kowym elementem dekoracyjnym. Zapla-
nujmy to. Postarajmy się oddać charakter 
postaci poprzez kształt, fakturę, dodatki, 
zestawienie różnych gatunków i kolorów 
papieru. Zadbajmy o precyzję, żeby kostium 
się nie rozpadał.

Podsumowanie:

Prezentacja wykonanych kostiumów na 
manekinach lub na wybranej osobie z gru-
py. Analizujemy wspólnie, czy udało się 
osiągnąć założone cele. Czy w kostiumach 
zostały uchwycone cechy postaci, ich cha-
rakter, status, wiek, płeć, wszystko co za-
planowaliśmy? Czy jest to czytelne dla od-
biorcy? Rozmawiamy o dodatkach takich 
jak nakrycia głowy, buty i o tym, jaki mają 
wpływ na charakter ubioru. Poddajemy 
kostium pierwszej ocenie i na jej podstawie 
dodajemy lub usuwamy pewne elementy. 
 
Rozmawiamy o przebiegu pracy i wrażeniach 
z nią związanych. Na koniec fotografujemy 
razem wszystkie kostiumy.

MATERIAŁY I NARZĘDZIA DO PRACY:

 – papiery różnej gramatury i koloru, np. 
papier pakowy, pergamin, papier kse-
ro, papiery o gramaturze zbliżonej do 
papieru pakowego i cieńsze. Nadają się 
również matowe papiery do pakowania 
sprzedawane w rolkach. Przy wybo-
rze papierów warto ograniczyć sobie 
skalę barw,

 – taśmy klejące papierowe, klej do papieru 
np. introligatorski,

 – nożyczki, 
 – nożyki introligatorskie,
 – ewentualnie manekiny krawieckie, jest 
to wygodne, ale nie niezbędne,

 – niektórym mogą przydać się zszywacze, 
ale to droga na skróty i zszywki mogą 
wyrwać się z papieru. 

ARANŻACJA PRZESTRZENI: 

Sala pozwalająca na pracę indywidualną lub 
w grupach na podłodze.



Zdjęcia ze zbiorów własnych Martyny Štěpán-Dworakowskiej
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