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narzędzia, 
dobre praktyki, 

działania

materiały szkoleniowe dla edukatorów

Idea projektu „Potrzebujemy Różnorodności” – Akademia Spotkań wypływa 
z przekonania, że edukacja jest kluczem do równościowego traktowania 
wszystkich ludzi bez względu na ich pochodzenie, przynależność kulturową, 
religię czy orientację seksualną. Tylko otwarte społeczeństwo obywatelskie 
jest w stanie zapobiegać uprzedzeniom i przejawom dyskryminacji oraz pro-
mować postawę tolerancji wobec Różnorodności oraz Inności. 

Tytuł naszego działania „Potrzebujemy różnorodności - Akademia Spotkań” 
wyraźnie odwołuje się do personalistycznej wizji człowieka i jego spotkania 
twarzą w twarz z Innym w atmosferze dialogu i zrozumienia. Celem działań 
realizowanych w ramach projektu będzie zwalczanie uprzedzeń wobec spo-
łeczności romskiej i przeciwdziałanie dyskryminacji tej mniejszości poprzez 
kształtowanie odpowiednich postaw wobec niej na płaszczyźnie edukacji 
prawnoczłowieczej. Współpraca  z następującymi norweskimi organizacja-
mi: The Falstad Centre – Norwegian Memorial and Human Rights (ważne 
centrum edukacyjne w Norwegii, które zajmuje się dokumentowaniem histo-
rii II wojny światowej w kontekście łamania praw człowieka oraz prowadzi 
innowacyjne działania w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mowie 
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nienawiści), „Folk er Folk” (organizacja „Ludzie są Ludźmi” zajmująca się 
zwalczaniem romofobii, rasizmu i antysemityzmu oraz prowadząca działania 
streetworkingowe), Nord-Trondelag University College (ośrodek kształcący 
norweskich nauczycieli),  Żydowskim Muzeum w Trondheim, The Norwegian 
Center for Studies of the Holocaust and Religious Minorites w Oslo oraz 
Międzykulturowym Muzeum w Oslo oraz ma na celu pozyskanie know-how 
na temat innowacyjnych i eksperymentalnych narzędzi z zakresu edukacji 
równościowej służących zarówno przeciwdziałaniu rasizmowi i ksenofobii, 
jak i reintegracji społeczności lokalnej oraz inkluzji grup mniejszościowych. 

Polska szkoła oraz polscy nauczyciele nie mają narzędzi, by sprawnie i mą-
drze edukować równościowo i antydyskryminacyjnie. Próby odgórnego, sys-
temowego przygotowywania nauczycieli do działań antydyskryminacyjnych 
rozpoczęły się i skończyły na rozporządzeniu z ubiegłego roku, które obliguje 
polskie szkoły do realizacji treści równościowych w pracy wychowawczej. 
Jest zapis, ale nie ma pomysłów, systematycznie realizowanych programów 
i banków praktyk, które ułatwiłyby pedagogom poruszanie się w tej tematyce. 
Stąd pomysł, by przyjrzeć się rozwiązaniom norweskim, które sprawiły, że 
norwescy uczniowie i nauczyciele wspólnie budują przestrzeń szkoły bez 
uprzedzeń, nienawiści i dyskryminacji. W ramach projektu dwustronnego 
Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej dwaj polscy nauczyciele z Gimna-
zjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie oraz z Gimnazjum 
w Lisewie Malborskim przez pięć dni poznawali metody i sposoby edukowa-
nia młodych ludzi w zakresie edukacji równościowej i antydyskryminacyjnej. 
Efektem wizyty studyjnej jest niniejsza publikacja, którą przekazujemy w ręce 
edukatorów i nauczycieli z nadzieją, że zostanie wykorzystana jako źródło in-
spiracji i zachęta do samodzielnych poszukiwań w działaniach edukacyjnych 
w polskiej szkole. 

cierpienie zawsze ma 
konkretną twarz

personalizacja historii w Falstad Centre 

Jesienią 1941r. Niemcy, od półtora roku okupujący Norwegię, przejmują 
budynek ośrodka wychowawczego dla chłopców w Ekne i urządzają w nim 
obóz jeniecki. Będą w nim przetrzymywani radzieccy jeńcy z frontu wschod-
niego, z kolei dla obywateli norweskich stanie się on obozem przejściowym, 
z którego naziści wywozić ich będą do obozów koncentracyjnych i ośrodków 
zagłady w Trzeciej Rzeszy i na ziemiach okupowanych. Pełnej liczby więź-
niów rozstrzelanych w pobliskich lasach nigdy nie uda się ustalić – było ich 
około 220.

W 1995 roku w budynku Falstad otwarto muzeum, pięć lat później opiekę 
nad nim przejęła fundacja Falstad Memorial and Human Rights Centre, któ-
rej celem jest zarówno dokumentowanie relacji świadków, jak i prowadzenie 
w oparciu o nie działalności edukacyjnej. Historia nazistowskiej ideologii, 
funkcjonowanie SS-Strafgefangenenlager Falstad, powojenne procesy 
zbrodniarzy i rozwój nowego rozumienia praw człowieka – to główne tematy 
zarówno muzealnej ekspozycji, jak i opartych na nich działań, które Falstad 
Centre proponuje odwiedzającym je młodym ludziom. 

Główna część narracji poprowadzonej na muzealnej ekspozycji poświęcona 
jest umacnianiu nazizmu w międzywojennych Niemczech i jego zbrodniczym 
praktykom – na ścianach sali w piwnicy wyświetlane są informacje o takich 
kwestiach jak: okoliczności przejęcia władzy przez narodowych socjalistów, 
działalność SS i rozwijanie przez służby bezpieczeństwa sieci obozów 
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koncentracyjnych, ideologia rasizmu i jej twórcy, program eutanazji, wojna 
na froncie wschodnim, Holokaust, zbrodnie na narodach słowiańskich, na 
Romach i Sinti. W tym kontekście osadzona jest opowieść o funkcjonowa-
niu obozu w Falstad, oparta głównie na relacjach konkretnych świadków 
– nielicznych ocalałych Żydów (większość z osadzonych w Falstad czekał 
transport statkiem z Oslo do Szczecina a potem pociągiem do Auschwitz-
-Birkenau), norweskich działaczy ruchu oporu, komunistów i nauczycieli 
sprzeciwiających się nazyfikacji szkół, a także sowieckich jeńców wojennych. 

W części ekspozycji poświęconej zagładzie norweskich Żydów również 
dominuje perspektywa jednostkowa – dramatyczne losy całej społeczno-
ści przedstawione zostały na podstawie życiorysów Josefa Grabowskiego, 
kantora urodzonego w Poznaniu, czy Juliusa Paltiela, któremu jako jednemu 
z nielicznych udało się przeżyć obozy w Auschwitz i Buchenwaldzie. 

na sąsiedniej stronie

SS-Strafgefangenenlager 
Falstad kiedyś i dzisiaj
(źródło: internet)

Josef Grabowski

1911 – 1943, ur. w Poznaniu; aresztowany w 1938 
podczas Nocy Kryształowej i uwięziony w obo-
zie w Buchenwaldzie, skąd uwolniono go dzięki 
staraniom brata zamieszkałego w Kopenhadze. 
Podczas pobytu w stolicy Danii Josef rozpoczyna 
starania o otrzymanie zezwolenia na pobyt w Nor-
wegii, co skutkuje rozpoczęciem pracy w charak-
terze nauczyciela religii i organisty w społeczności 
żydowskiej w Trondheim. W październiku 1942 
aresztowany i uwięziony w Falstad, skąd w mar-
cu 1943 przetransportowany przez Oslo i Berlin 
do Auschwitz – zginął tam dwa miesiące później 
(źródło: internet).

Karta więźnia –
Josef Grabowski 
(źródło: internet)
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Wydarzenia, które miały miejsce w Falstad podczas II wojny światowej, 
ukazane zostały w kontekście zmian, jakich zbrodnie nazistów dokonały 
w postrzeganiu tego, czym są niezbywalne prawa jednostki. Muzealna nar-
racja dobiega do chwili, w której uchwalona została Powszechna Deklaracja 
Praw Człowieka i konfrontuje ten fakt z wymownymi danymi statystycznymi, 
prezentującymi liczby ofiar wojen domowych, reżimowych dyktatur i innych 
konfliktów, które wydarzyły sie po roku 1945 i trwają nadal. Lista ta w żaden 
sposób nie może być zamknięta - w ten sposób twórcy wystawy uwydatniają 
konieczność ciągłej edukacji prawnoczłowieczej. Nazwy takie jak Srebrnica 
czy Rwanda przywołane w kontekście zagłady Żydów lub niemieckich zbrod-
ni popełnionych na radzieckich jeńcach wojennych skłaniają do refleksji nad 
ponadczasowością okrucieństwa i stawiają pytania o to, jak mu przeciwdzia-
łać - w Falstad Centre za najważniejszy z tych sposobów uznana została 
edukacja. Tylko w obliczu tragedii konkretnej osoby możliwa jest refleksja 

Julius Paltiel

1924 – 2008, ur. w Trondheim, 
jeden z 771 deportowanych nor-
weskich Żydów – i jeden z tych 34, 
którym udało się przeżyć; areszto-
wany wraz z rodziną w paździer-
niku 1942 i uwięziony w Falstad, 
w lutym 1943 przewieziony stat-
kiem Gotenland do Szczecina, 
skąd przetransportowano go do 
Auschwitz-Birkenau. W obozie 
był ofiarą eksperymentów Josefa 
Mengele (źródło: internet).

Karta więźnia
Julius Paltiel 
(źródło: internet)

nad owej tragedii rozmiarami i przyczynami, abstrakcyjne uogólnienia i staty-
styki nie pozwalają na uzmysłowienie sobie wielkości cierpienia, jakiego czło-
wiek może zaznać w wyniku działań innego człowieka. Edukatorzy z Falstad 
w trakcie zajęć cierpliwie przypominają: zarówno kat, jak i ofiara to konkretni 
ludzie i naprawdę niewiele trzeba, by zaistniały okoliczności, w których do-
wolna zbiorowość zorganizuje się według tych dwóch kategorii.

Ekspozycja
w Falstad

Więźniarka
Bodil Kvaale

Skrzynia z kopiami 
kart więźniów
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Metodyka pracy z przeszłością 

Zwiedzanie w tradycyjnym tego słowa znaczeniu jest w Falstad Centre 
wstępem do samodzielnej pracy uczniów z konkretnymi biografiami, które 
wtopione zostały w narrację zaprezentowaną na ekspozycji, w takiej samej 
mierze uogólniającej, co konkretyzującej historię i odpowiadającej o niej 
poprzez pryzmat losów przedstawionych z imienia i nazwiska bohaterów. 
Jednym z ważniejszych elementów wystawy jest skrzynia z kopiami kartotek 
wszystkich więźniów obozu przejściowego. Uzupełnia ją sala wideo, w któ-
rej zwiedzający mogą obejrzeć relacje świadków. W trakcie zajęć muzealna 
przestrzeń pozostaje do dyspozycji uczniów, którzy mogą bez ograniczeń 
korzystać z wyeksponowanych na różne sposoby materiałów źródłowych.
Materiały dydaktyczne wraz z pełną obudową metodyczną i interaktywnymi 
narzędziami pracy dla uczniów można znaleźć na stronach internetowych, na 
których również prezentowane są efekty pracy młodzieży z udostępnionymi 
jej rozmaitymi archiwaliami (www.falstadarkivet.blogspot.com; poświęcona 
Josefowi Grabowskiemu strona, której zawartość może posłużyć jako mate-
riał w budowaniu własnego filmu, prezentacji lub artykułu prasowego - www.
grabowski.no).

Fragment
ekspozycji
poświęconej 
więźniarkom
z Falstad

Materiały 
wypracowane
przez uczniów

Spotkanie
z kierownictwem

i edukatorami

Praca młodzieży
z dokumentami
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przeszłość
w służbie

teraźniejszości

 edukacja w HL-Center

Centrum Badań Holokaustu i Mniejszości Religijnych w Oslo prezentuje 
nowoczesną wystawę poświęconą Holokaustowi. Obrazy, dźwięki, filmy, 
przedmioty i tekst dokumentują ludobójstwo europejskich Żydów, jak również 
masowe mordy i prześladowania innych narodów i mniejszości w czasach 
narodowego socjalizmu. Jeszcze przed samym wejściem do budynku uwagę 
przykuwa niepokojąca instalacja. Lustrzana ściana pokryta jest zmieniają-
cymi się napisami – cytatami z kwestionariusza osobowego. To „Niewinne 
pytania” autorstwa Arnolda Dreyblatta, który motyw danych osobowych 
określających wiek, pochodzenie czy narodowość potraktował jako element 
definiujący zarówno zagładę norweskich Żydów, jak i inne masowe zbrodnie 
XX wieku.
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W czasie II wojny światowej w Villa Grande mieszkał Vidkun Quisling. Od 
1942 roku do końca wojny budynek był symbolem ucisku, przemocy i bar-
barzyństwa. Dziś mieści się w nim ośrodek badań naukowych, któremu to-
warzyszy stała wystawa na temat największych zbrodni nazizmu - otwarta 
w sierpniu 2006 roku obrazuje najnowszy stan badań na temat Holokaustu 
i rasistowskiej ideologii nazistowskiego reżimu, przy czym warto podkreślić, 
że dopiero dzięki działalności owej placówki rozpoczęła się w Norwegii dys-
kusja na temat udziału obywateli tego państwa w procesie Zagłady norwe-
skich Żydów. Pierwszym punktem ekspozycji jest postument z wymownym 
symbolem hańby - dzwonem okrętowym z Monte Rosy, jednego z trzech stat-
ków, którymi wywożono Żydów z Norwegii do Szczecina, skąd droga wiodła 
do obozu zagłady w Auschwitz. 

To pierwsza wystawa przedstawiająca ogólny obraz losów norweskich Ży-
dów w czasie II wojny światowej, jednak w swych perspektywach sięga 
o wiele dalej, skupiając się również na innych ofiarach prześladowanych 
w wyniku hitlerowskiej polityki – szczególne miejsce poświęcono tu Romom 

Alfred Mjøen 
(1860 – 1939), 

chemik i aptekarz,
pasjonat badań

w obszarze biologii 
rasowej - 

czyli krytycznie
o norweskim wkładzie

w rozwój eugeniki

Ville Grande – 
Holocaust Center 
Oslo
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i Sinti. Ważnym celem wystawy jest zachęcanie do dyskusji na temat teraź-
niejszości – szczególną rolę odgrywa tu ostatnia część ekspozycji dotycząca 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wystawy czasowe uzupełniają tę 
problematykę, korespondując z różnymi problemami bieżącymi. 

Centrum Badań Holokaustu i Mniejszości Religijnych w Oslo oferuje szereg 
programów edukacyjnych dla uczniów i studentów odwiedzających ośrodek, 
wykorzystując przy tym różne metody nauczania. Wszystkie programy mają 
na celu zachęcenie uczniów do aktywnego odbioru treści zaprezentowanych 
na wystawie i do refleksji nad nimi. W działalności dydaktycznej HL-Center 
łączy wiedzę o przeszłości z demokratyczną orientacją na teraźniejszość.

Dział edukacyjny prowadzi szkolenia nauczycieli - od podstawowego na-
uczania o Holokauście do specjalistycznych kursów na tematy takie jak: 
„Europejski totalitaryzm w okresie międzywojennym” czy „Holokaust w lite-
raturze”. Zasoby dydaktyczne opracowane przez Centrum są dostępne dla 
nauczycieli w całym kraju za pośrednictwem strony internetowej. Materiały 
obejmują różne tematy związane z Holokaustem i innymi przypadkami lu-
dobójstw.

HL-Center realizuje również rządowy projekt ukierunkowany na zapobie-
ganie antysemityzmowi, rasizmowi i postawom niedemokratycznym, DEM-
BRA. Podobnie jak w innych działaniach edukacyjnych Centrum, kładzie się 
w nim nacisk na czynny udział i refleksję opartą na wiedzy jako na kluczowe 
czynniki w zapobieganiu zbiorowym aktom nienawiści i postawom wyklucze-
nia. Szkoły wspierane są w rozwijaniu planów lokalnych działań w zakresie 
profilaktyki, opartych na badaniach przeprowadzanych wśród społeczności 
lokalnej i doświadczeniach samych nauczycieli. 

na sąsiedniej
stronie

Model głowy
reprezentanta czystej
rasy aryjskiej – 
pomoc naukowa z lat 
trzydziestych XX wieku

Statki hańby – 
deportacje Żydów
do Auschwitz-Birkenau

Ofiary zbrodni 
III Rzeszy – 

Żydzi
i Romowie

Oś czasu: 
nazizm i ludobójstwo
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Rozliczenia
z norweskim 

uwikłaniem
w Zagładę –

współpraca policji
z Niemcami

przy deportacjach 
Żydów

Wystawa 
czasowa – 

prawa człowieka
 a problemy

 wykluczenia
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jak i o tym, jakie miejsce wyznacza jej norweskie społeczeństwo. Nie jest to 
zwykła ekspozycja historyczna, ale interaktywne doświadczanie fragmentów 
przeszłości i teraźniejszości norweskich Romów, w którym znaczącą rolę od-
grywa nawet specjalna aranżacja muzealnej przestrzeni. Znalazło się w niej 
miejsce i na weselny stół, i na stojącą w ogrodzie przyczepę, która tradycyjny 
wóz zastąpiła norweskim Romom już w latach 60-tych. 

Sposób prowadzenia narracji wymusza na odbiorcy ciągłe przemieszczanie 
się między odseparowanymi od siebie pokojami mieszczącymi w sobie bo-
gate materiały audiowizualne – w tej swoistej podróży przez klaustrofobiczną 
przestrzeń jest czas na doznanie zarówno wolności wiecznych wędrowców, 
jak  i towarzyszącego im niepokoju. Bogactwo wykorzystanych na wystawie 
źródeł (interaktywne filmy, zdjęcia, audycje radiowe, wywiady, wycinki z gazet 
i innych tekstów) zaprezentowane zostało z użyciem najnowocześniejszych 
technologii, umożliwiających zwiedzającym samodzielne zarządzanie tre-
ściami wystawy. Archiwa wideo i radiowe udostępniono w oparciu o techni-
kę RFID – przy pomocy drewnianych klocków opatrzonych elektronicznymi 
etykietami odbiorca wybiera i odtwarza dowolne interesujące go elementy. 

NA SPRZEDAŻ! 
Świetna grupa 

służących i cygańskich 
niewolników. 

Aukcja odbędzie się
o 12 w południe przy 

kościele św. Eliasza, 12 
maja 1852 roku. 

W grupie znajduje się 18 
mężczyzn, 10 chłopców, 
7 kobiet i 3 dziewczęta, 

wszyscy w dobrym
 stanie zdrowia.”

bez kompleksów 
i bez uprzedzeń, 

czyli większość mówi
o mniejszości

Interkulturelt Museum w Oslo

Około tysiąca lat temu pierwsi Cyganie zaczęli emigrować z Indii do Europy. 
Wszędzie, gdzie się pojawili, narażeni byli na prześladowania. Pierwsi Romo-
wie przybyli do Norwegii około 1860 roku. W 1927 roku norweski parlament 
uchwalił ustawę o specjalnej klauzuli zakazującej im wjazdu do kraju. Ten, 
tak zwany,  „paragraf cygański” został uchylony w 1956 roku, a w 1999 spo-
łeczność romską władze uznały za jedną z pięciu mniejszości narodowych.

Otwarta we wrześniu w Interkulturelt Museum wystawa „Norwescy Romowie, 
norwescy Cyganie. Jeden naród - wiele głosów” opiera się na dokumentacji 
zgromadzonej w ramach projektu realizowanego od 2010 roku we współpra-
cy z norweską społecznością romską. Efektami projektu są bogate materiały 
mówiące zarówno o życiu codziennym mniejszości, jej tradycjach i kulturze, 
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na sąsiedniej 
stronie

Koło
romskie

Archiwum
prasowe

Archiwum
wideo

Archiwum
radiowe
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Pomysłowe aranżacje 
przestrzeni i zachęcające 
do dialogu rozwiązania 
ekspozycyjne – 
dyskusja nad prawami 
mniejszości oferowanymi 
jej przez większość 

Pamięć 
o Porajmos

Relacje
Ocalałych



POTRZEBUJEMY RÓŻNORODNOŚCI - AKADEMIA SPOTKAŃ

 - 32  -

Zaproszenie
 na romskie

wesele

Zamiast 
konnego

wozu – 
przyczepa 

kempingowa
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miasteczka”, opowiadającą historię codziennego życia rodzin żydowskich 
w Trondheim, które uciekły z Europy Wschodniej w czasie pogromów pod ko-
niec XIX wieku. Niedawno odrestaurowano znajdującą się w piwnicy mykwę. 
Muzeum Żydowskie w Trondheim prowadzi działalność edukacyjną, organi-
zując zajęcia dla szkół i placówek oświatowych mające na celu zapoznanie 
uczniów i odbiorców dorosłych z wiarą, kulturą i historią norweskich Żydów. 
Mimo skromnych warunków, jakimi dysponuje kilkuosobowa grupa opieku-
jąca się synagogą i muzeum, ekspozycja stanowi niezwykle interesujący 
przykład tego, jak za pomocą prostych środków opowiadać o przeszłości i jej 
związkach z czasami obecnymi. Entuzjazm Lise Paltiel, wnuczki Juliusa Pal-
tiela, nie pozostawia żadnych wątpliwości – pomysłowość ma tutaj większe 
znaczenie od ilości przeznaczonych na ten cel pieniędzy. 

Pamięć 
o Sztetlu

opowiedzieć
o świecie,

którego już nie ma

 
Muzeum Żydowskie w Trondheim

Muzeum Żydowskie w Trondheim znajduje się w piwnicach niebieskiej syna-
gogi, w której do 1924 roku mieścił się pierwszy dworzec kolejowy w mieście 
(wybudowany w roku 1864). Społeczność żydowska odkupiła budynek od 
rady miejskiej i po remoncie oddano go do użytku jako ortodoksyjną świąty-
nię. Synagoga jest używana w dalszym ciągu podczas świąt, okolicznościo-
wych imprez i spotkań.

Muzeum otwarto w 1997 roku jako dar dla miasta z okazji obchodów tysięcz-
nej rocznicy jego założenia. Pierwsza wystawa, nosząca tytuł „I powiesz 
swoim dzieciom”, informuje o losach norweskich Żydów podczas II wojny 
światowej. W 2002 roku muzeum otworzyło drugą wystawę, „Od sztetla do 
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Personalizacja
 historii –

 ekspozycja
w muzeum

Mezuza
 z domu

 żydowskiego
w Trondheim

Odtworzyć
 nieistniejące

 miejsca
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Odtworzyć
 nieistniejące
 miejsca

Niebanalne
rozwiązania 
w opowiadaniu
o przeszłości

„I powiesz
swoim dzieciom”
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teatr jako
narzędzie Zmiany

..._>...

Nie możemy żyć w izolacji, uwięzieni w sobie. Możemy natomiast nauczyć 
się bardzo wiele, jeśli rozpoznany się w inności, bo Inny również kocha i nie-
nawidzi, boi się i bywa odważny, dokładnie tak, jak ty i ja, chociaż i on, i ona, 
i ty, i ja różnimy się kulturowo. I właśnie dlatego możemy się od siebie nawza-
jem uczyć, chociaż jesteśmy tacy sami1.

Teatr to rodzaj wiedzy - a powinien i może być także narzędziem zmian spo-
łecznych. Może pomóc nam kształtować swoją przyszłość, jeśli nie chcemy 
na nią po prostu czekać2.

Wyobraźcie sobie spektakl, w którym my, artyści, najpierw prezentujemy 
swoje poglądy, a potem publiczność tworzy nowy świat i wymyśla sobie wła-
sną przyszłość, szuka własnych dróg3.

1  A. Boal, Gry dla aktorów i nieaktorów, przeł. M. Świerkocki, Warszawa 2014, s. 34.
2  Tamże, s. 31.
3  Tamże.

Widok
synagogi
z ulicy

Lise
Rebekka Paltiel,
szefowa muzeum, 
na tle zdjęcia
swego dziadka
(źródło: internet) 
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Najpierw jest Thomas. Wita się z nami, a po kilku minutach rozmawiamy już 
tak, jakbyśmy znali się o wiele dłużej niż tych kilka minut właśnie. Prawdzi-
wą mistrzynią skracania dystansu okazuje się jednak Alexandre, która nie 
zadowala się anglojęzyczną wersją naszych imion i podejmuje natychmia-
stowe wyzwanie wymówienia ich w oryginalnym brzmieniu. Oboje poświecą 
nam cztery godziny, by w teorii i praktyce przeprowadzić nas przez podstawy 
Teatru Uciśnionych, korzystając przy tym z wszelkich dostępnych środków 
dydaktycznych, wśród których znajdą się również te nie do końca konwen-
cjonalne, jak na przykład wręczone im w powitalnym prezencie czekoladki. 
Wiemy, że nie było im łatwo wygospodarować ten czas – są rozchwytywany-
mi znawcami tematu, a ich grafik jest szczelnie wypełniony. Czyżby równo-
ściowy przekaz Boala był we współczesnej Norwegii potrzebny bardziej niż 
przed wydarzeniami z lipca 2011 roku? 

Augusto Boal (1931-2009) był brazylijskim reżyserem teatralnym, dramatur-
giem i nauczycielem, twórcą międzynarodowego ruchu Teatr Uciśnionych, 
wykorzystującego teatr jako narzędzie w debacie na rzecz sprawiedliwości 
społecznej i zmian w prawodawstwie, jako szansę na wyzwolenie, zarówno 
w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym oraz politycznym. Pracował 
z zespołami aktorskimi rekrutującymi się spośród mieszkańców slumsów, 
bezdomnych, członków związków zawodowych, więźniów, wiernych różnych 
kościołów, społeczności małych miasteczek i wsi4. 

4  W swej książce Boal podaje wiele przykładów takiej współpracy - między in-
nymi z protestantami i katolikami w Irlandii Północnej, społeczeństwami państw 
Ameryki Południowej w latach 70-tych represjonowanymi przez wojskowe dyktatury, 
mieszkańcami sycylijskiej wioski, z brazylijskimi chłopami zrzeszonymi w MST, ruchu 
społecznym domagającym się prawa do uprawy ziem bezprawnie zagarnianych przez 
fałszujących dokumenty własności biznesmenów.

Jego najbardziej znaną książką są „Gry dla aktorów i nieaktorów”, prezentu-
jące nie tylko przykłady konkretnych działań Boala z zespołami teatralnymi 
na całym świecie, lecz również bogaty wybór stosowanych przez niego ćwi-
czeń i gier, które wykorzystywane są przez trenerów, nauczycieli i terapeu-
tów w rozmaitych działaniach edukacyjnych i społecznych, mierzących się 
z problemami konfliktów, wykluczenia, nierówności, rasizmu, seksizmu czy 
nadużywania władzy. Dzięki staraniom Fundacji Drama Way, „Gry...” w prze-
kładzie Macieja Świerkockiego ukazały się w maju 2014 roku w Polsce na-
kładem Wydawnictwa Cyklady - i to z tego wydania pochodzą polskie nazwy 
ćwiczeń i terminów z kręgu Boalowskiej metodologii.

idea Teatru Forum
 jako fundamentu Teatru Uciśnionych

Metodologia Teatru Uciśnionych, praktykowanego obecnie w ponad 70 
krajach na całym świecie, zakłada, ze najważniejszym celem działań po-
dejmowanych przez teatr i zwykłych ludzi korzystających z jego narzędzi 
jest stworzenie przestrzeni do namysłu i osobistej refleksji, prowokowanie 
do zadawania pytań i podejmowania dialogu, podważanie potocznych opi-
nii i znaczeń, dzięki czemu odbiorca staje się aktywnym twórcą własnego 
losu, zdolnym do zakwestionowania zastanego porządku i działania na rzecz 
zmian. Boalowski „aktor-widz” 5 to postać przełamująca tradycyjną rolę wi-
dza, aktywnie biorąca udział w przedstawieniu teatralnym, niejako unieważ-
niająca podział na widownię i aktorów, w duchu równości i sprawiedliwości 
stająca się stroną teatralnej debaty, zyskująca przez to prawo głosu i mogąca 
wytwarzać bodźce skłaniające do zmiany rzeczywistości. Instytucja „aktora-

5  „Nasza scena czy sztuka (...) powinna zawierać jakiś błąd, porażkę, by zachęcić 
widzów-aktorów do szukania rozwiązań i nowych sposobów przeciwstawiania się 
uciskowi. (...) Informujemy widzów, że w czasie powtórki przedstawienia to oni powinni 
wykonać pierwszy krok i zająć miejsce protagonisty [bohatera znajdującego się w sytu-
acji opresji], gdy ten popełnia błąd, bo wtedy widz-aktor ma szansę zaproponować 
lepsze rozwiązanie. Wystarczy, jeśli publiczność zawoła „Stop!” – wówczas aktorzy 
natychmiast nieruchomieją i nie wolno im zmieniać położenia ciała. Następnie widz-ak-
tor możliwie jak najszybciej powinien powiedzieć, od którego miejsca chce kontynuować 
scenę, czyli wskazać odpowiednią kwestię, miejsce albo ruch (...). Wtedy aktorzy znów 
odgrywają scenę, zaczynając od wskazanego przez widownię punktu, lecz w rolę protag-
onisty wciela się obecnie ten widz-aktor, który przerwał spektakl. (...) Od chwili, w której 
widz-aktor zastępuje protagonistę i zaczyna proponować nowe rozwiązanie, wszyscy 
pozostali aktorzy zmieniają się w prześladowców, a jeśli byli nimi już wcześniej, jeszcze 
bardziej tyranizują teraz protagonistę, aby pokazać widzowi-aktorowi, jak trudno jest 
zmienić rzeczywistość.” Ważną rolę odgrywa tutaj Dżoker, prowadzący przedstawienie, 
„rozdający karty”, którego zadaniem jest zagrzewanie obu stron, aktorów i publiczności 
do walki, prowokowanie dyskusji, ale i dbanie o jej właściwy przebieg (s. 58). Dobrze 
jest, jeśli Dżoker nie pozwala, aby sytuacja stała się idealnie rozwiązywalna - umożliwia 
to poszukiwanie coraz to nowych sposobów rozwiązania problemu.

Spotkanie
z trenerami
Teatru Forum
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-widza” daje możliwość wyartykułowania swoich refleksji i potrzeb ludziom, 
którzy bardzo często z racji swej pozycji w grupie, zbiorowości, społeczeń-
stwie takiej możliwości nie mają. Teatr bowiem jest „powołaniem każdego 
człowieka, ponieważ każdy potrafi grać - tak jak każdy, wykorzystując teatr, 
może wziąć odpowiedzialność za swoje życie i cieszyć się własną aktywno-
ścią i wywołanymi nią zmianami”6. Według Boala, dzięki teatrowi „ludzie sami 
mogą się sami obserwować i wyobrazić sobie, że są w cudzej skórze - widzą 
siebie dzisiaj i wyobrażają sobie, jacy będą jutro”7. Widz, wchodząc na scenę 
i zastępując aktora, usiłuje jednocześnie znaleźć rozwiązanie dla własnych, 
realnych problemów. Praca na płaszczyźnie fikcji stanowi w ten sposób 
przygotowanie do działania w świecie rzeczywistym, pozwala zapoznać się 
z trudnościami, które spotykamy w realnym życiu, rozwija zasób kompetencji 
społecznych, stwarzając przestrzeń do ich trenowania. 

Teatr Forum – najważniejsze cechy:

• bazowanie na przeżyciach uczestników i ich codziennych trudno-
ściach, ograniczenie fikcyjności;

• bezpośredni udział widzów w przedstawieniu;
• możliwość klaryfikacji własnych sytuacji problemowych i swojej w nich 

roli oraz konsekwencji podejmowanych lub zaniechanych działań;
• zbliżenie ról aktorów do ich ról społecznych;
• improwizacja jako istotny element procesu twórczego;
• wsparcie grup zagrożonych marginalizacją społeczną;
• realizacja przedstawień w przestrzeni pozateatralnej, np. w szpitalu, 

w więzieniu, na miejskich placach, rynkach, w szkołach;
• widzowie wywodzą się z określonej zbiorowości, grupy społecznej, 

której dotyczy problem omawiany w przedstawieniu8.

Podczas rozmaitych warsztatów istnieje możliwość stosowania metody Te-
atru Forum bez zespołu aktorów - scenka może być autorstwa uczestników 
zajęć, oni też mogą ją wykonać. Dotyczy wówczas problemów związanych 
z tematem zajęć, a uczestnicy, pod okiem prowadzącego, wspólnie prze-
kształcają scenę, szukają rozwiązań. 

6  A. Boal, op. cit., s. 16.
7  Tamże, s. 18.
8  Agnieszka Król, Teatr Forum. Krótki przewodnik po metodzie, http://issuu.com/
teatrforum/docs/teatrforumprzewodnik.

Teatr Obrazu

Formule Teatru Forum jako najważniejszego elementu Teatru Uciśnionych 
(„o Uciśnionych i dla Uciśnionych, a nade wszystko tworzonych przez Uci-
śnionych”9) towarzyszą struktury pozwalające używać elementów teatralnego 
języka nie tylko w przygotowaniu sztuk granych przed „normalną” widownią 
z udziałem zawodowych aktorów i nie tylko w sytuacjach, w których dochodzi 
do obiektywnych i powszechnie znanych form ucisku. Jedną z takich struk-
tur jest Teatr Obrazu10, którego celem jest zarówno zachęcenie widza do 
świadomego uczestnictwa w działaniach dramatycznych, jak i właściwe Te-
atrowi Forum umożliwienie mu przyjrzenie się z zewnątrz dotykającym jego 
społeczność problemom oraz podjęcie próby znalezienia owych problemów 
rozwiązań. Wśród technik Teatru Obrazu najważniejsze są modele i ich dy-
namizacje, czyli przedstawianie wybranych tematów, kwestii czy pojęć w for-
mie wizualnej, z wykorzystaniem własnego ciała. Uczestnicy zajęć przyjmują 
statyczne pozy ilustrujące ich myśli, osobiste doświadczenia, przez ukształ-
towanie swego ciała prezentując wypowiedź na temat takich problemów, jak, 
na przykład, przemoc, wykluczenie, samotność, walka, zmiana, integracja 
itp. Ćwiczenie to może być rozwijane poprzez wspólną pracę uczestników 
– mogą oni „rzeźbić” siebie nawzajem, mogą prezentować swoje wizje jed-
nocześnie, łącząc je i dopasowując do siebie, mogą wspólnie tworzyć obraz 
zbiorowy. W trakcie kolejnych dynamizacji postacie tworzące takie wizje wy-
powiadają opisujące ich kwestie i wykonują gesty wywiedzione ze statycz-
nego obrazu. Kolejne modyfikacje obrazu mogą pokazywać zmianę sytuacji 
negatywnej, zarówno taką, która już miała miejsce, jak i taką, która powinna 
zaistnieć („sytuacja idealna”). Wszyscy „rzeźbiarze” mają możliwość zapro-
ponowania swoich rozwiązań, biorąc w takich modyfikacjach udział. 

9  A. Boal, op. cit., s. 41.
10 Sposób wykorzystywania różnych technik Teatru Uciśnionych w działaniach 
przeprowadzonych pod koniec lat 70-tych w krajach europejskich sam Boal opisywał 
następująco: “Kontakt z publicznością podczas sesji Teatru Forum nawiązywaliśmy 
zawsze w ten sam sposób: najpierw fizyczna rozgrzewka i rozluźnienie widzów-aktorów 
za pomocą ćwiczeń oraz gier i zabaw, praca z Teatrem Obrazu i wreszcie przedstawie-
nie Teatru Forum. Tematy naszych spotkań zawsze podsuwa zespół lub widzowie-ak-
torzy. (...) Ponieważ tworzymy teatr wyzwoleńczy, należy bezwzględnie pozwolić samym 
zainteresowanym na wybranie interesujących ich tematów. (...) mieliśmy mało czasu na 
przygotowania, więc nigdy nie udało się nam napisać całej sztuki, tylko krótkie etiudy”. 
(44)
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ćwiczenia integrujące,
wyzwalające energię,

przełamujące lody

ćwiczenie treść cel

Znajdź
po
dźwięku

Uczestnicy stają w kręgu - każdy podaje 
jakiś dźwięk sąsiadowi z prawej strony. 
Musi on zapamiętać ten dźwięk, a następ-
nie, kiedy cała grupa będzie się poruszać 
z zamkniętymi oczami, znaleźć sąsiadów 
z prawej i z lewej strony i wziąć ich za 
ręce. Na polecenie osoby prowadzącej 
uczestnicy zamykają oczy i zaczynają 
powoli się przemieszczać po pomieszcze-
niu. Swój dźwięk wypowiadają dopiero 
na polecenie prowadzącego. Odkryć 
oczy i przestać wypowiadać swój dźwięk 
można tylko pod warunkiem, że uczestnik 
znalazł obu sąsiadów.

Ważne - w trakcie ćwiczenia prowadzący 
pilnuje bezpieczeństwa.

rozwój 
zaufania, 
stymulowanie 
słuchu

Prowa-
dzenie 
dźwiękiem

Jeden uczestnik zamyka oczy – celem 
drugiego jest prowadzenie go po sali za 
pomocą ustalonego wcześniej dźwięku.

rozwój 
zaufania, 
stymulowanie 
słuchu

Ustawcie 
się według 
wzrostu

OU z zamkniętymi oczami
i bez słów ustawiają się według wzrostu.

rozwój 
zaufania 
i współdziała-
nia w grupie, 
doświadcze-
nie cielesne

Przestrzeń 
osobista

W parach, po kolei, powoli podchodząc 
do siebie uczestnicy określają strefę 
dyskomfortu, swoją przestrzeń osobistą.

doświadcze-
nie cielesne, 
poznanie 
reakcji 
własnego 
ciała

Kolum-
bijska 
hipnoza

Uczestnik „hipnotyzuje” drugiego przy 
pomocy otwartej dłoni trzymanej 20-30 
cm od jego twarzy.
„Zahipnotyzowany” podąża za dłonią, 
trzymając czoło na wysokości czubków 
palców hipnotyzera, a podbródek – na 
wysokości dłoni.
Hipnotyzer powinien wykonywać 
takie ruchy ręką, by jego partner musiał 
przybierać najróżniejsze pozy, również te 
absurdalne i niewygodne.

rozgrzewka, 
stymulowanie 
zaufania

Róbcie
jak
mówi

Uczestnicy podnoszą jedną osobę spo-
śród nich na kawałku tkaniny i manipulują 
nią (podnoszą, kołyszą, itd.), słuchając 
jej życzeń.

zżycie grupy, 
zaufanie, 
stymulowanie 
aktywności, 
podniesienie

W różnym 
tempie

Uczestnicy chodzą po sali, na znak pro-
wadzącego zmieniając tempo i stosując 
różne jego stopnie (wcześniej ustalone).

rozgrzewka, 
stymulowanie 
aktywności

Rytmiczne 
rysunki

Uczestnicy w grupach po 4-6 osób podają 
rytm wybijany uderzeniami dłoni o kolana.
 
Należy zharmonizować rytm najpierw 
w grupie, a potem zharmonizować rytm 
pomiędzy grupami.

rozwój 
poczucia 
rytmu, 
praca ze 
zmysłem
słuchu, 
zżycie się 
grupy

Teatr
Forum
w skrócie
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Streetworking

jako inkluzyjna metoda pracy
 z mniejszością romską

Kilka lat temu norweska prasa dużo rozpisywała się na temat obozowisk 
romskich koło Oslo nad jeziorem Sognsvann brutalnie zlikwidowanych przez 
lokalne władze. Czyżby wielokulturowe społeczeństwo norweskie o silnych 
fundamentach integracyjnych zapomniało o swoim paradygmacie? Nie moż-
na jednoznacznie powiedzieć, że Breivik (głęboko zaburzony schizofrenik 
paranoidalny) wyraził głęboko skrywaną niechęć Norwegów do różnorodno-
ści oraz inności, ale tragedia na wyspie Utoya prowokuje do refleksji i zrewi-
dowania polityki akulturacyjnej państwa.

Południe, foyer hotelu Thon w Oslo. Spotykamy się z 23-letnim Markiem 
z Rumunii, który ma tylko 45 minut, by porozmawiać z nami o sytuacji Romów 

w Norwegii. Jego grafik pracy jest szczelnie wypełniony, więc cieszymy się, 
że znalazł chwilę czasu, by się z nami spotkać. „We need divirsity” – z takim 
hasłem otrzymuje od nas torbę, która promuje równościowy projekt dla pol-
skich nauczycieli i uczniów. Chłopak dziękuje. Wyjaśniamy mu cel naszej 
rozmowy i prosimy o szczery komentarz do sytuacji Romów w Oslo i w całej 
Norwegii. 

Mark na co dzień jest wolontariuszem w norweskiej organizacji „Folk et Folk”, 
która pomaga norweskim Romom. Pracuje od rana do wieczora. Przede 
wszystkim na ulicy. Jest steetworkerem. Szuka bezdomnych i bezrobotnych 
Romów, którym pomaga znaleźć pracę w hurtowni. „Folk et Folk” mają za-
przyjaźnioną placówkę, która oferuje pracę Romom. Okazuje się, że sukce-
sem w pracy streetoworkera nie jest przekonanie Roma, by poszedł do pracy, 
ale by potem do niej systematycznie chodził. I tutaj jest prawdzie zadanie 
do wykonania. Trzeba kilkakrotnie wracać do tej samej osoby, razem z nią 
chodzić do pracodawcy, wyjaśniać, tłumaczyć, towarzyszyć. Czasem jest to 
rzeczywiście syzyfowa praca, która nie odnosi pożądanych efektów. Mark 
się nie zniechęca. Nawet wtedy, kiedy w domu rodzinnym rodzice i brat nie 
rozumieją jego aktywności. 

Streetworking  jest innowacyjną formą pracy socjalnej wykonywanej dosłow-
nie na ulicy z biednymi i bezdomnymi ludźmi. W krajach Globalnego Południa  
najliczniejszą grupą, z którą pracuje się na ulicy, są dzieci i młodzież, często 
pozbawione domów i  najbliższych. W literaturze pojawiają się również inne 
określenie na tę metodę pracy: pedagogika ulicy lub outreach work, czyli 
praca w środowisku danej osoby, którą streetworker się zajmuje. Metoda ta 
poprzez swoje zindywidualizowanie, ukierunkowane na potrzeby i zasoby 
konkretnej osoby, a także elastyczność i niezinstytucjonalizowanie, pomaga 
ludziom dotychczas marginalizowanym, odtrącanym przez społeczeństwo 
i samotnym. Działania mają jak najbardziej charakter inkluzyjny- włączający. 
Streetworkerzy docierają do wielu grup społecznych, często zapomnianych 
przez państwowe instytucje.

Streetoworker musi być mobilny, dyspozycyjny oraz odporny na stres. W pra-
cy streetworkera można wyróżnić pięć etapów działań: badanie środowiska, 
obecność w środowisku, zapoznanie, budowanie więzi, wsparcie i interwen-
cja. Badanie środowiska składa się z działań teoretycznych i praktycznych. 
Przed wejściem do konkretnej grupy społecznej, np. mniejszości romskiej, 
streetoworker musi poznać historię tej grupy, jej kulturę, najważniejsze zwy-
czaje. Jest to bardzo ważny element, bez którego można zrobić wiele krzyw-
dy osobom, którym pomagamy. Dlatego szkolenia dla streetworkerów obo-
wiązkowo zawierają w swoim programie zagadnienia dotyczące etyki w tego 
rodzaju pracy. Kolejny etap polega na obserwacji grupy, jej przestrzeni. Dzia-
łania mają na celu integrację streetworkera z kulturą danego środowiska. 
Trzeci etap jest bardzo ważnym momentem, bo wtedy następuje ujawnienie 
się poprzez doprecyzowanie pełnionej roli. Pozwala to na płynne przejście 
do nawiązania kontaktów i więzi interpersonalnych z osobami, do których 
skierowana jest nasza pomoc. Ostatni, piąty etap działania streetworkera 
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polega na pracy właściwej polegającej na organizacji działań pomocowych 
i interwencyjnych, uwzględniających zarówno wsparcie indywidualne, jak 
i grupowe. 

W Polsce praktycznie i teoretycznie (organizowanie szkoleń dla przyszłych 
streetworkerów) zagadnieniem streetworkingu, głównie dotyczącym bez-
domności, zajmują się m.in. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, 
Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Stowarzyszenie 
Otwarte Drzwi oraz Związek Organizacji Współpracy „Barka”. Z kolei sto-
warzyszenie Lambda Warszawa prócz streetworkingu, zajmuje się party-
workingiem ukierunkowanym na profilaktykę HIV/AIDS. Na mapie instytucji 
zajmujących się tą metodą pracy ważnym adresem jest także Ogólnopolska 
Sieć Organizacji Streetworkerskich – OSOS działająca w Warszawie, której 
aktywność skupia się przede wszystkim na edukowaniu różnych grup. 






	Bookmark 1

