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ANIMACYJNE WARTOŚCI DZIAŁAŃ  TEATRU  PLASTYCZNEGO NIESŁY-

SZĄCYCH „SEN” Z KIELC 

ANIMATIONAL VALUES OF THE ACTIVITIES OF ART THEATER OF THE DEAF  

“SEN”  FROM KIELCE 

Streszczenie:  Animacja społeczno-
kulturalna to jeden z nurtów oddziały-
wań pedagogicznych.  Jej  cel to zmiana 
postaw jednostek i stosunków inter-
personalnych przez bezpośrednie od-
działywanie. Takie oddziaływanie ma 
miejsce w pracy teatru, w tym teatru 
amatorskiego. Konkretny przykład 
takiego oddziaływania zawiera poniższy 
tekst. Opisuje działalność animatora 
teatru SEN z WDK Kielce - Tomasza 
Irskiego. Teatr tworzą osoby niesłyszą-
ce, stąd refleksje o terapeutycznym 
oddziaływaniu na uczestników. 
Słowa kluczowe: teatr, animacja społecz-
no-kulturalna, niesłyszący, twórczość, 
reżyser  

Abstract. Socio-cultural animation is one 
of the trends of pedagogical influence. 
Its aim is to change the attitudes  
of individuals and interpersonal 
relationships through direct 
interaction. Such influence takes place 
in the work of the theater, including 
the amateur theater. A concrete 
example of such an impact is provided 
in the text below. It describes the 
activities of the SEN theater animator 
from WDK Kielce - Tomasz Irski. The 
theater is made up of deaf people, 
hence reflections on the therapeutic 
impact on participants. 
Key words: theater, socio- cultural anima-
tion, deaf people, arts, creation, direc-
tor 
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ANIMACYJNE ODDZIAŁYWANIE  TEATRU AMATORSKIEGO 

Animacja oznacza pobudzanie, ożywianie działalności różnych środowisk.  

W wielu jej definicjach powtarza się upodmiotowienie uczestników i relacyj-

ność. Animacja mieści w sobie: 

 działania nastawione na kształtowanie wspólnoty, w tym przeciw-

działanie izolacji i wykluczeniu 

 działania w centrum stawiające uczestnictwo i autoekspresję, mają-

ce na celu doprowadzenie do współpracy jednostek 

 działania oparte na aktywnej interwencji, nastawione na wyzwolenie 

i emancypację a także uzyskanie kontroli nad własnym losem  

 działania, które przede wszystkim stawiają na partycypację przez 

odwołanie do idei demokratycznych w kulturze, w tym podwyższanie 

świadomości obywatelskiej (Grad, Kaczmarek 1999,118-119).  

 Animacja w amatorskim zespole teatralnym to możliwość sięgania do wnę-

trza , swoboda wyboru jednostki i grupy, zmierzająca do odkrywania zdolno-

ści i uzdolnień teatralnych, tworzenia związków w grupie teatralnej i jej rela-

cji z publicznością oraz pobudzania i rozwijania twórczości i ekspresji (Żar-

decki 1994, 128). 

Animator ruchu teatralnego pomaga grupie i jej uczestnikom wyzwalać 

twórcze siły, ożywiać więzi wewnątrzgrupowe i wyrażać własne przeżycia. Do 

zadań  stojących przed animatorem teatru niezawodowego należą: 

 stwarzanie warunków, w których mogłyby  ujawnić się zdolności  

i inwencje twórcze animowanych. Są to: a) pełna akceptacja każdego 

uczestnika takim jakim jest oraz wiara w jego możliwości twórcze b) 

swoboda zachowań twórczych, swoboda wyboru środków ekspresji  

c) atmosfera bezpieczeństwa zapewniająca aprobatę i pochwałę, 

uwolnienie lęków przed aprobatą i pochwałą; 

 tworzenie nowych wartości i relacji między uczestnikami, a także 

sprawności współdziałania całego zespołu i każdego uczestnika w re-

alizacji wspólnie zaplanowanych zadań; 

 podnoszenie poziomu artystycznego tworzonych spektakli oraz opa-

nowanie i doskonalenie warsztatu twórczego, co wynika z procesu 

tworzenia (Żardecki 1994,130). 
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ANIMATOR – REŻYSER – NAUCZYCIEL 

Animator teatru  amatorskiego to najczęściej jego kierownik i osoba kie-

rująca pracą nad spektaklem, mająca jego ogólna wizję. Spełnia ona funkcję 

reżysera. Pomysł by przedstawić na scenie dramat, adaptację powieści czy 

własny scenariusz, przeradza się w sceniczna wizję. Może ona mieć charakter 

elementarnego zamysłu, który ma się rozwijać w toku skomplikowanego 

procesu lub może mieć charakter przygotowanej całości. W tym drugim 

przypadku reżyser nanosi na tekst zapiski jak go przedstawiać, jak powinna 

wyglądać scenografia ,kiedy i jakiej użyć muzyki itp. Proces twórczy przypo-

rządkowany jest mającemu powstać dziełu. Twórczość dokonująca się w 

obszarze sztuki dokonuje się indywidualnie lub wymaga współpracy zespo-

łowej. Ten drugi przypadek dotyczy twórczości teatralnej. E. Nęcka jest auto-

rem koncepcji interakcji twórczej. Twórcza interakcja to proces ciągłego 

i wzajemnego oddziaływania dwóch elementów: celu aktywności twórczej 

oraz nieustannie pojawiających się struktur próbnych, stanowiących próbę 

osiągnięcia celu. Interakcja nie byłaby możliwa bez specyficznych strategii 

twórczych ani bez operacji wykonawczych, odpowiedzialnych za redukcję 

rozbieżności między miedzy celem a strukturami próbnymi.(Nęcka, 2001,46) 

Powstawanie spektaklu teatralnego jest przykładem takiej interakcji. Reżyser 

ma określona wizję sceniczną. To jest jego cel. W trakcie prób (czytanych, 

sytuacyjnych, technicznych ,generalnych) zbliża się do wyobrażonego celu. 

Ale jego realizacja zależy od umiejętności aktorów, scenografa, autora muzy-

ki czy możliwości technicznych teatru.  

Proces twórczy w trakcie pierwszych prób, to ciągłe stawianie pytań, szki-

cowanie postaci i budowanie sytuacji.  Następnie w trakcie prób analitycz-

nych odkrywa się główne idee przedstawienia, charakteryzuje postacie, ich 

powiązania i relacje.( Świeca, 2012, 73) W trakcie prób sytuacyjnych budo-

wane są sceny, ustala się gesty i ruchy, wiąże się je z rekwizytami. Na  pró-

bach scenicznych dokonuje się konfrontacja wyobraźni reżysera z rzeczywi-

stością. Świat przedstawiony na scenie jest efektem twórczej współpracy 

reżysera i aktorów. Reżyser zdolny do wyczuwania ludzi subtelną intuicją 

potrafi zestroić osobowości aktorów w harmonijnie brzmiący zespół. Wyma-

ga to  aktywnego  odbioru działań w trakcie prób: wpatrywania, wsłuchiwa-
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nia się, wręcz wczuwania się w to, co właśnie powstaje. Reżyser, animator 

teatru nieprofesjonalnego efektywnie pełni swoją role kiedy: 

a) trafnie dostrzega możliwości pobudzania i ożywiania w jednostce  

i zespole zdolności i aspiracji teatralnych oraz podejmuje odpowied-

nie działania, 

b) sprawnie realizuje cele i zadania animacyjne, 

c) w swoich działaniach animacyjnych uzyskuje w wysokim stopniu po-

żądane wyniki (Żardecki, 1994,132). 

Prowadzący teatr amatorski oscyluje między reżyserem a nauczycielem- 

przekazującym informacje uczestnikom zajęć, uczących ich czegoś i utrwala-

jącym zdobyte umiejętności. Dialog w teatrze tworzonym przez osoby niesły-

szące odbywa się za pomocą języka migowego. We wspólnocie osób niesły-

szących jej członkowie są równi ponieważ posługują się tą samą formom 

komunikacji. Wspólnota niesłyszących nie znajduje swojego odpowiednika  

w żadnej z innych grup niepełnosprawnych. Zadaniem wspólnoty aktorów  

i reżysera jest kreacja przedstawienia. Niezbędne są tu współdziałanie i wza-

jemna empatia. Spektakl z opowieścią o relacjach miedzy postaciami, daje 

możliwość refleksji nad problemami egzystencjalnymi niesłyszących aktorów. 

Przekazując ze sceny własne doświadczenia niesłyszący doświadczają poczu-

cia siły związanego z możliwością nauczenia czegoś innych i poczucia własnej 

kreatywności. Po możliwości języka migowego sięga teatr profesjonalny  

i amatorski. W 2016 w Warszawie w Teatrze Nowym powstał spektakl „Jeden 

gest” W. Ziemilskiego a w Poznaniu spektakl „Nie mów nikomu” A. Ziajskie-

go. A w 2018 w Teatrze Studio w Warszawie powstała „Opera dla głuchych” 

w reżyserii W. Zrałka-Kossakowskiego.  We wspomnianych spektaklach oso-

by niesłyszące-amatorzy grali ze słyszącymi profesjonalistami.   

TEATR PLASTYCZNY SEN Z WOJEWÓDZKIEGO DOMU KULTURY W KIELCACH 

Przykładem  animacji w zakresie teatru jest działalność Tomasza Irskiego 

(absolwenta Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych) pracujące-

go  w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, który podjął inicjatywę akty-

wizacji kulturalnej osób głuchych i niedosłyszących. Aby móc się z nimi ko-

munikować, opanował język migowy. Podstawowym celem tego przedsię-

wzięcia jest umożliwienie  poznania przez niesłyszących świata ludzi słyszą-
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cych. Staje się to możliwe dzięki wykorzystaniu sztuki, w której nośnikiem 

znaczeń i emocji nie jest słowo, lecz  obraz. Kieleccy głusi oglądali wystawy  

i podejmowali próby plastyczne. W ich trakcie można było zaobserwować 

ogromne zaangażowanie i przeżywanie oglądających. Dzieła sztuki wyraźnie 

zaciekawiają uczestników spotkań, są oni bardzo skupieni, próbują je poznać 

i wniknąć w ich istotę. W ich postawie widać zachwyt i fascynację sztuką  

o charakterze przedstawiającym. 

Kilkanaście  osób  ze środowiska kieleckich niesłyszących od pięciu  lat 

tworzy teatr plastyczny „SEN”. W pierwszym  widowisku „Żywioły” (2014) 

występowali: Ewa Karpińska, Małgorzata Traube, Paulina i Adrian Olejnik, 

Daniel Gołdy, Grzegorz Szafranek i Michał Krajewski. W roku 2015 powstał 

spektakl „Beethoven”, a do zespołu dołączyli: Sandra Tofil, Otylia Żuber, Ka-

mil Zawadzki, Karolina Jaros, Dorota i Adam Mrowińscy. Rok 2016 przyniósł 

przedstawienie „Sztuka ciszy” z udziałem Sylwii Biernackiej, Felicji Jujeczki, 

Ireny Moskal, Michała Michty, Artura Tenglera. Kolejny spektakl to „da Vinci” 

w roku 201 –- do grupy dołączyła wtedy Krystyna Skoczek. Rok 2018 to wi-

dowisko  „Sny i marzenia”. Do teatru dołączyli: Barbara Siuda, Jessica Tofil, 

Marek Jarosz. Spektakl pt. „5”, którego premiera miała miejsce w 2019 r., 

wiązał się z jubileuszem 5-lecia teatru. Teatr SEN brał udział w Festiwalach 

Teatrów dla Niesłyszących w Tczewie i Lublinie.  Doszło też do wyjazdów  

i prezentacji zagranicznych we Włoszech i Rosji. Natomiast w 2020 r. twórca 

teatru rozpoczął pracę nad dwuletnim projektem pn. „Cisza łączy ludzi”  

programu Erasmus + Edukacja Dorosłych. Program będzie miał na celu two-

rzenie warsztatów teatralno-migowych prowadzonych przez zawodowych 

głuchych aktorów z Rosji dla amatorskich  grup głuchych  z Finlandii, Szwecji, 

Rumunii, Francji i początkujących z Chorwacji. Obok działań artystycznych 

grupa prowadzi również działalność kulturotwórczą w języku migowym dla 

środowiska osób głuchych w Polsce i zagranicą, za co teatr otrzymał specjal-

ne podziękowania od Ente Nazionale  Sordi Trento w 2019 r.  

W przedstawieniach teatru SEN dominuje  forma plastyczna wtopiona  

w zdarzenie sceniczne (inspirowane muzyką), które przy użyciu światła, sce-

nografii, rekwizytów, gry aktorów za pomocą gestu, przybiera ostatecznie  

obraz plastyczny czytelny dla widzów tak słyszących, jak również niedosły-

szących lub całkiem głuchych. Realizacja tych działań zapewnia osobom  
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z wadami słuchu dostęp do dziedziny kultury, z której obecnie są niemal 

całkowicie wykluczone. Udział osób z wadami słuchu w odbiorze i tworzeniu 

przedstawień teatralnych wywiera korzystny wpływ na ich rewalidację. Przez 

udział w poznaniu nowego miejsca, jakim jest teatr  i doświadczanie nowych, 

niedostępnych dotychczas przeżyć i wrażeń, korzystnie realizuje się proces 

integracji grupy. Ten rodzaj rewalidacji pozwoli osobom głuchym zająć pozy-

cję społeczną, która będzie w jak najmniejszym stopniu odbiegała od tej, jaką 

zajmowałaby, gdyby nie były niepełnosprawne. 

Dzięki adaptacji przedstawień dla osób niepełnosprawnych, poprzez do-

tarcie do nowej grupy widzów, teatr rozszerza zasięg oddziaływania, co 

wpływa korzystnie na środowisko niesłyszących. Wyrównanie szans w dostę-

pie do sztuki zwiększa poziom aktywizacji społecznej. W praktyce oznacza to 

przełamanie bariery lęku przed światem słyszących, uniknięcie odizolowania 

od życia kulturalnego, pokonanie zamykania się w sobie i bierność. Umożli-

wia integrację ze światem ludzi słyszących. Integracja wyraża się w takim 

wzajemnym stosunku pełno i niepełnosprawnych, w którym respektowane 

są te same prawa, w których stwarzane są dla obu grup identyczne warunki 

maksymalnego, wszechstronnego rozwoju. Integracja pozwala osobie nie-

pełnosprawnej być sobą wśród innych. W takim znaczeniu może mieć zasto-

sowanie dla wszystkich sfer życia jednostki niepełnosprawnej – życia rodzin-

nego, kształcenia ogólnego i zawodowego, pracy, czasu wolnego, aktywności 

społecznej (Hulek 1992, 13). Osoby niepełnosprawne charakteryzuje często 

wstyd, niezręczność czy nieśmiałość, wynikające z fizycznej wady. Atrakcyj-

ność i sprawność fizyczna jest istotnym elementem, determinującym po-

strzeganie samego siebie. Osoby ze skazą są przewrażliwione na punkcie 

swych wad, co utrudnia pozytywna samoocenę. To z kolei ogranicza możli-

wości związane z własnym rozwojem. Dlatego niezwykle korzystne są sytu-

acje, w których osoby niesłyszące mogą pokonać psychiczne bariery i poka-

zać swoja wartość.    

Udział w przedstawieniach teatralnych jest formą arteterapii, która 

wspomaga proces psychoterapeutyczny, umożliwia przełamanie barier, za-

pewnia niezależność osobistą, indywidualny rozwój, poszerza horyzonty my-

ślowe, a także pokazuje nowe zastosowania języka fonicznego (niedostępne 

na co dzień dla osób głuchych ze względu na posiadaną wadę), podnosi po-

ziom wrażliwości, empatii i zrozumienia innych. Świat teatru, zdarzenia sce-
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niczne i wizje plastyczne pozwalają na kontrolę własnych zachowań, które są 

niezbędne do kierowania rozwojem zewnętrznym, czyli biernym i czynnym 

poznawaniem rzeczywistości. Poprzez prace nad spektaklem istnieje szcze-

gólna możliwość lepszego zrozumienia siebie i innych ludzi. Niesłyszący aktor 

zastanawia się nad uczuciami, postawami, relacjami w sztuce, by móc je 

odtworzyć. To daje możliwość poczucia samemu przeżyć granej postaci.  

A jednocześnie praca nad rolą zwiększa możliwości wyrażania siebie, własnej 

ekspresji. Rozwijają się funkcje poznawcze: pamięć, koncentracja, uwaga. 

Młodzież niepełnosprawna ma specjalne potrzeby edukacyjne, które 

trzeba odpowiednio wcześniej rozpoznać i adekwatnie zaspokoić. Uczestnic-

two w sztuce jest jednym z warunków dobrego przygotowania człowieka do 

dorosłego życia i wyćwiczenia umiejętności nawiązywania prawidłowych 

kontaktów interpersonalnych. Głusi muszą poznać świat ludzi słyszących, bo 

w nim żyją, a im wcześniej zaczną pełną integrację, tym łatwiej i efektywniej 

będą żyli w  naszym społeczeństwie. W tym procesie ważne jest, żeby teatr 

stał się kompensacyjny wobec osób dotkniętych kalectwem głuchoty, dzięki 

temu będą one bardziej pewne siebie i lepiej zintegrowane. 

WNIOSKI 

Działania  teatru SEN przyczyniają się do  zauważenia problemu osób 

niesłyszących. Członkowie tego zespołu mogą widzieć siebie jako cząstkę 

wspólnoty, która znalazła dla sztuki teatru właściwe miejsce i rangę. Dzięki 

zaangażowaniu w spektakle rozszerzyli zakres wiedzy o sobie samych. Ich 

mowa ciała i gestu to dwa rodzaje zachowań kinetycznych: świadomych  

i sterowanych. Ta mowa zrodzona z ciała buduje przedstawienie – wyraz 

prawdy sensu ludzkich przeżyć  w języku sztuki teatru. Te wzniosłe doświad-

czenia prób i spektakli pomagają uporać się z traumą niepełnosprawności. 

Kontakt w teatralnej wspólnocie opiera się na aktywnych emocjach i działa-

niu. Teatr jest doświadczeniem wizualnym. Wykorzystuje przestrzeń, kolor, 

światła, ruch, gest. Słowo nie jest tu potrzebne.  

Dzięki animacyjnym działaniom twórcy i lidera  teatru plastycznego 

„SEN” Tomasza Irskiego niesłyszący aktorzy, którzy brali udział w przedsta-
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wieniach  zyskali społeczna aprobatę i samoakceptację. Opisane działania są 

dowodem wartości animacji społeczno-kulturalnej. 
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