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19 listopada 2015 roku obchodzimy 250. rocznicę pierwszego  
przedstawienia wystawionego przez polski zespół aktorski  
założony z inicjatywy króla Stanisława Augusta. Trupa ta stała się 
zalążkiem najstarszego stałego, zawodowego, publicznego teatru 

polskiego, który później przyjął nazwę Teatr Narodowy.

Jubileusz ten to nie tylko okazja do przypomnienia rocznicy powołania  
działającej do dziś w Warszawie najważniejszej polskiej sceny, ale przede 
wszystkim święto teatru publicznego, a także wyraz uznania dla dorobku  
artystów i ich udziału w kształtowaniu postawy obywatelskiej i patriotycznej. 
Świętowanie jubileuszu wypływa też z przekonania, że teatr publiczny, zwłaszcza 
w państwie demokratycznym, jest przestrzenią debaty, narzędziem myśli  
krytycznej oraz miejscem odkrywania i prezentacji innowacyjnych rozwiązań.

Przez 250 lat polski teatr udowodnił, że stanowi instytucję obywatelską,  
zaangażowaną w diagnozowanie i rozwiązywanie problemów społecznych.  
Spełniał te funkcje, działając niekiedy w bardzo trudnych warunkach  
politycznych, ograniczany cenzurą, poddawany kontroli ideologicznej  
i zmuszany do kompromisów. Nie utracił jednak zaufania społecznego  
i wysokiej rangi pośród innych instytucji publicznych. Co więcej, w specyficznych 
sytuacjach, w jakich znajdowała się polska kultura, to właśnie teatr był źródłem 
realizowanych potem w życiu społecznym modeli postępowania. Dziś także 
pozostaje ściśle związany z otaczającą go rzeczywistością. Mimo poważnego 
wieku nie daje się zamknąć w granicach dostojnego „przybytku sztuki”,  
zmuszając do myślenia, czasem prowokując i oburzając.

Teatr publiczny jest finansowany ze środków państwowych i samorządowych  
ze względu na swe znaczenie dla dziedzictwa narodowego i kultury polskiej. 
Choć nie może być całkowicie wyłączony spod praw ekonomii, to jego  
nadrzędnym celem nie jest zysk, ale ochrona i kształtowanie wartości  
niematerialnych. Obchodzona w tym roku rocznica niech będzie inspiracją  
do refleksji nad jego rolą w Polsce XXI wieku.

prof. MAłGoRZAtA oMILAnowSKA
minister kultury i dziedzictwa narodowego
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Rok 2015 zapowiada się jako rok święta polskiego teatru. Dokładnie  
19 listopada 2015 obchodzić będziemy 250. rocznicę pierwszego 
przedstawienia zespołu założonego z inicjatywy Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, a będącego zalążkiem pierwszego stałego  

zawodowego publicznego teatru polskiego. Od lat uznaje się premierę  
komedii „Natręci” Józefa Bielawskiego, daną w listopadowy wieczór 1765 roku,  
za początek tak ważnej dla polskiego życia instytucji, jaką jest Teatr Narodowy,  
a zarazem początek dziejów instytucjonalnego teatru publicznego. W efekcie,  
w roku 2015 obchodzimy więc tak naprawdę dwie rocznice: 250 lat istnienia  
Teatru Narodowego w Warszawie i dwustupięćdziesięciolecie sceny  
publicznej w Polsce.

MIęDZY pRZeDSIęBIoRStweM 
A pRZeDSIęwZIęCIeM
O ile znaczenie i rola Teatru Narodowego w Warszawie wydają się nie potrzebo-
wać komentarza, o tyle pojęcie „teatr publiczny” wymaga wyjaśnienia  
i doprecyzowania. Z ekonomiczno-organizacyjnego punktu widzenia teatr  
publiczny od innych rodzajów teatrów (przede wszystkim prywatnych) odróżnia 
to, że jest on finansowany ze środków publicznych (państwowych,  
samorządowych) ze względu na wagę i wartość, jaką ma dla życia społecznego  
i indywidualnego, a także dla dziedzictwa narodowego i kultury polskiej.  
Taka definicja stanowi swoisty „twardy rdzeń” teatru publicznego, pozwalając  
bardzo szybko wytyczyć jego granice i cele. Teatr ten – mówiąc najprościej  
– nie działa dla zysku, ale dla pożytku publicznego. Jego celem nie jest  
osiągnięcie jak największych korzyści finansowych, ale podtrzymanie i rozwój 
wartości niematerialnych, dziś często niesłusznie lekceważonych, a w wielu 
wypadkach decydujących o przetrwaniu i życiowym sukcesie zbiorowości  
oraz tworzących ją jednostek. Nie znaczy to oczywiście, że teatr publiczny może 
działać poza zasadami ekonomii i racjonalnej gospodarki finansowej. Znaczy 
jednak, że to nie uwarunkowania i cele ekonomiczne są w jego przypadku 
najważniejsze, o czym – zwłaszcza dziś, w czasach tyranii ekonomii – trzeba 
niemal nieustannie przypominać. 
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Mówiąc słowami wielkiego aktora i reżysera Juliusza Osterwy: teatr publiczny 
to nie przedsiębiorstwo, ale przedsięwzięcie.

teAtR CZęśCIą 
SfeRY pUBLICZneJ

Wynika stąd kilka istotnych konsekwencji i problemów o zasadniczym  
znaczeniu dla dziejów i współczesności teatru publicznego. Podstawowe  
pytanie brzmi: jak określić owe „niematerialne wartości”? Kto ma prawo  
i władzę, by decydować o innych niż ekonomiczne celach teatru publicznego?

Odpowiedź wcale nie jest prosta, a historia i wydarzenia współczesne  
pokazują, jak różne mogą być odpowiedzi. I tu pojawia się drugie zasadnicze 
znaczenie słowa „publiczny”, odwołujące się do idei przestrzeni i debaty,  
oznaczających miejsce i proces swobodnej wymiany poglądów, dyskusji  
nie zmierzającej (jak dzieje się dziś zatrważająco często) do zniszczenia  
i pognębienia przeciwnika, ale do wypracowania rozwiązań możliwych  
do zaakceptowania przez jak największą grupę współobywateli. W tym  
kontekście teatr publiczny stanowi część życia publicznego, instytucję  
obywatelską, miejsce i narzędzie debaty na te tematy, które zbiorowość  
uznaje za najistotniejsze dla niej samej.

Teatr publiczny powinien być dostępny dla każdego i otwarty na różnorodność 
opinii i głosów – nawet tych, których jego twórcy nie akceptują (mogą się  
wówczas, a nawet powinni, odnieść do nich krytycznie, podjąć z nimi polemikę,  
inicjując debatę na ich temat). W tym kontekście szczególny problem stanowią 
relacje z władzami, które dysponują środkami publicznymi przeznaczanymi  
na funkcjonowanie teatru. I dawniej, i dziś owo dysponowanie bywa  
wykorzystywane jako narzędzie kontroli politycznej i ideologicznej. Granice  
między rozsądną i konieczną kontrolą gospodarności w użytkowaniu  
pieniędzy podatników, a sprawowaniem ideologicznego i politycznego  
nadzoru są bardzo płynne i trudne do ujęcia w sztywne reguły prawa. By ustrzec 
się ich przekraczania, konieczna jest mądrość i dojrzałość zarówno władzy,  
jak i ludzi teatru. Tak rozumiany i uprawiany teatr publiczny ma szanse  
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stać się przestrzenią wolności twórczej i intelektualnej, narzędziem  
współkształtowania życia publicznego.

powAŻne DYSKUSJe, 
ZwYKłe RoZMowY
Ważną częścią  działalności teatru publicznego jest podejmowanie dialogu  
z przeszłością. To kolejny punkt zapalny, który zwłaszcza w Polsce, wobec zna-
czenia i siły oddziaływania tradycji, wywołuje wiele sporów i konfliktów.  
Nie sposób narzucić artystom teatru, by zajęli wobec przeszłości określone 
pozycje. Można co najwyżej zachęcać i stwarzać okazję do tego, by z większą 
uwagą przyglądali się dorobkowi poprzedników, traktowali ich jak partnerów  
i sojuszników, starszych braci, którym – przy zachowaniu krytycyzmu – należy 
się też szacunek. Taka właśnie postawa stała u początków Konkursu na Insce-
nizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”, który z okazji jubile-
uszu 250-lecia zorganizowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Jego rozstrzygnięcie nastąpi w listopadzie 2015.

Nie zapominajmy też, że teatr publiczny to przestrzeń spotkania, towarzyskie 
święto wyróżniające się na tle codzienności. To znak prestiżu, symptom siły  
kulturalnej środowiska – miasta, regionu – w którym teatr istnieje i działa,  
w końcu miejsce odpoczynku. Dziś to także instytucja prowadząca działalność 
zakrojoną na o wiele większą skalę niż przygotowanie i prezentacja przedsta-
wień. Teatry organizują dyskusje, warsztaty, koncerty, służą jako galerie, wydają 
książki i czasopisma, realizują projekty edukacyjne... Stanowią prężne ośrodki 
kulturalne, często o ponadregionalnym zasięgu, przyczyniając się do zmiany  
obrazu i wzrostu atrakcyjności miejsca, w którym działają.

Teatr od wieków był i wciąż jest miejscem szczególnie intensywnych doświad-
czeń. Opętana widowiskami współczesność porzuca kolejne sceny, goniąc  
za wciąż nowymi atrakcjami. Tymczasem pamięć tego, co w teatrze zostało  
z całą mocą przeżyte, trwa, czasem silniej niż pamięć utrwalona w księdze,  
pomniku czy tablicy. Dlatego przypominając, co teatr publiczny w Polsce  
już osiągnął, wskazując na to, co robi dziś, powtarzamy – z nadzieją  
na przyszłość – że PRZEŻYJEMY W TEATRZE.  

prof. DARIUSZ KoSIńSKI
zastępca dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego ds. programowych
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Rok 2015 jest rokiem 250-LECIA TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE. 
Pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
w całym kraju i przez cały rok prowadzone będą liczne i różnorodne 
projekty i inicjowane wydarzenia, których koordynatorem jest Instytut 

Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Instytut jest także realiza-
torem kilku własnych, kluczowych projektów jubileuszowych.

Wszystkim wydarzeniom, które zostaną zrealizowane w ramach 250-LECIA  
TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE, towarzyszyć będzie wspólna strona  
wizualna i specjalny sygnał dźwiękowy rozbrzmiewający przed spektaklami  
w teatrach, przed audycjami radiowymi i premierami Teatru TVP.

Najważniejsze cele jubileuszowych obchodów to:

→ ukazanie roli teatru publicznego jako finansowanego ze środków publicz- 
 nych miejsca debaty społecznej, przestrzeni twórczego dialogu ze współ- 
 czesnością i przeszłością, a także narzędzia twórczego kształtowania  
 wartości i postaw społecznych, narodowych, artystycznych;

→ uświadomienie dorobku artystycznego i miejsca teatru publicznego  
 w dziejach Polski i jej kultury, zarówno jako środowiska podtrzymywania 
 tradycji i zachowywania dziedzictwa kulturalnego, jak i warsztatu wypraco- 
 wywania nowych estetyk i konwencji; 

→ popularyzacja teatru, zachęcenie do czynnego uczestnictwa w życiu  
 teatralnym, obalenie przekonania o jego elitarności i ekskluzywności;

→ upowszechnienie i ułatwienie dostępu do wiedzy o przeszłości i teraźniej- 
 szości teatru polskiego.

Chcemy przypomnieć widzom, że teatr jest miejscem, gdzie można bezpośred-
nio przeżyć spotkania z estetyką najwyższej próby i najgłębszą refleksją  
na temat rzeczywistości. Dzięki temu, że poddaje świat refleksji i twórczemu 
przetworzeniu, inspiruje do wytwarzania własnego punktu widzenia, a także  
zachęca do krytycznego spojrzenia na życie własne i zbiorowości. 
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Dlatego nasze jubileuszowe hasło brzmi: PRZEŻYJEMY W TEATRZE. Chcemy 
nie tylko podkreślić, że to właśnie do teatru wracamy w ważnych dla siebie  
(ale również w ważnych społecznie, „wspólnotowo”) momentach, ale także,  
że to właśnie teatr daje niepowtarzalną możliwość obcowania z żywą i twórczą 
materią – tutaj nic nie zdarza się dwa razy.

UCHwAłA SenACKIeJ 
KoMISJI KULtURY
1 grudnia 2014 roku, podczas uroczystego posiedzenia senackiej Komisji  
Kultury i Środków Przekazu, została podjęta specjalna uchwała, dotycząca  
roli i znaczenia teatru publicznego w Polsce.  Podczas sesji wygłoszone  
zostały przez dyrektorów Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego 
dwa referaty – „Ile teatru w państwie?” i „Ile państwa w teatrze?”.  

UCHwAłA SeJMU 
RZeCZYpoSpoLIteJ poLSKIeJ
5 grudnia 2014 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – w związku z jubileuszem 
250-lecia Teatru Narodowego i teatru publicznego - ogłosił rok 2015 Rokiem 
Polskiego Teatru, w przekonaniu o wyjątkowej historii teatru publicznego  
oraz roli, jaką teatr odgrywa we współczesnym życiu naszego kraju.
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BILet ZA 
250 GRoSZY
Powszechna, ogólnopolska akcja umożliwiająca każdemu w Polsce zakup  
biletu do teatru za symboliczne 250 groszy. Główne wydarzenie obchodów 
250-LECIA TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE, angażujące wszystkie  
teatry publiczne. 

Akcja skierowana jest do teatromanów oraz do osób, które do tej pory nie 
interesowały się teatrem. Celem projektu jest pokazanie roli, jaką we współcze-
snym życiu społecznym odgrywa teatr jako miejsce refleksji, dyskusji i wymiany 
poglądów. Teatr publiczny, finansowany z publicznych pieniędzy.

23 MAJA – w dzień, który stanie się Dniem Teatru Publicznego – we wszystkich 
teatrach zostaną zagrane spektakle z biletami w specjalnej cenie.

Akcja wsparta będzie szeroką kampanią promocyjno-reklamową, zachęcają-
cą do uczestnictwa w życiu kulturalnym i chodzenia do teatru, a jednocześnie 
przypominającą o roli mecenatu państwa. Wśród zaplanowanych działań znala-
zły się między innymi: kampania outdoorowa, identyfikacja projektu w teatrach 
oraz akcje w przestrzeniach miejskich i wirtualnych.

teAtRALne
SpACeRownIKI 
Akcje miejskie, których głównym celem ma być upowszechnianie kultury 
w wymiarze lokalnym. Propozycja zakłada organizowanie tematycznych  
spacerów teatralnych dla mieszkańców (prowadzonych przez miejs-
kich przewodników). Proponowane trasy  mają zachęcać poprzez swoją 
niekonwencjonalną i atrakcyjną formułę do zwiedzania i poznawania  
teatralnej – a tym samym kulturalnej – historii miasta.

Trasy zostaną umieszczone na specjalnej stronie:  
www.spacerownikteatralny.pl oraz na stronie jubileuszowej www.250teatr.pl.
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Projekt zakłada także:

→ zamieszczenie na istniejących budynkach teatrów publicznych  
 (lub w miejscach budowli historycznych, pełniących te funkcje  
 w przeszłości) zintegrowanych oznaczeń z podstawowymi informacjami  
 na temat tych miejsc. Na tablicach umieszczone będą także kody QR,  
 odczytywane przez urządzenia mobilne i kierujące na specjalną stronę 
 internetową zawierającą poszerzone informacje oraz dodatkowe materiały 
 na temat historii, działalności i architektury tych miejsc;

→ szkolenia dla przewodników miejskich;

→ wydanie specjalnych broszur z mapą, wyselekcjonowanymi trasami  
 i opisami konkretnych budynków, dystrybuowanych w teatrach, 
 kawiarniach, klubach i punktach informacji turystycznej;

→ zorganizowanie cyklu spacerów poświęconych historii teatru publicznego 
 poprowadzonych przez znane osobistości polskiego życia teatralnego.
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www.250teAtR.pL  
Specjalna strona internetowa informująca o obchodach jubileuszu.  
Zawiera opisy projektów i odnośniki na dedykowane im strony, kalendarium 
wydarzeń, wystawy wirtualne i spacerowniki, audycje radiowe i inne  
materiały kontekstowe. Przez cały 2015 rok codziennie uzupełniania  
i wzbogacana. Uroczysta premiera strony odbędzie się 12 lutego 2015 roku  
podczas inauguracji 250-LECIA TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE 
w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.  
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KonKURS nA InSCenIZACJę  
DAwnYCH DZIeł LIteRAtURY poLSKIeJ 
„KLASYKA ŻYwA” 
Celem Konkursu jest wzmocnienie obecności polskich tekstów klasycznych 
w repertuarach współczesnych teatrów, nagradzanie najciekawszych inter-
pretacji dawnej literatury, a także wspieranie poszukiwań zapomnianych 
dzieł przeszłości, zasługujących na istotne miejsce w zbiorowej pamięci. 

W Konkursie biorą udział zarówno projekty przedstawień, jak i gotowe 
realizacje polskich tekstów powstałych przed końcem roku 1969, tj. rokiem 
śmierci Witolda Gombrowicza. Najciekawsze projekty wybrane w pierwszym 
etapie Konkursu otrzymały dofinansowanie na realizację ze środków  
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyboru dokonała Komisja 
Artystyczna składająca się z wybitnych znawców teatru i dramatu. W etapie 
drugim Jury ocenia gotowe przedstawienia, zarówno te powstałe na pod-
stawie projektów rekomendowanych przez Komisję Artystyczną, jak i inne, 
mające premierę między 26 września 2013 roku a 31 sierpnia 2015 roku.

28 listopada 2015 roku odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników trans-
mitowane do wszystkich teatrów biorących udział w Konkursie. Tego dnia 
zostaną także zagrane wszystkie spektakle konkursowe. Jury przyzna  
zespołowe nagrody pieniężne, w tym Nagrodę Główną im. Wojciecha Bogu-
sławskiego, z przeznaczeniem na realizację wybranej przez nagrodzonego 
pozycji repertuarowej do końca sezonu 2016/17. Jury przyzna także nagrody 
indywidualne i wyróżnienia w wybranych kategoriach (np. reżyseria,  
aktorstwo, scenografia, muzyka i in.) oraz nagrodę specjalną im. Stanisława 
Hebanowskiego za najciekawsze odkrycie repertuarowe. Jury będzie też  
rekomendować wybrane spektakle do prezentacji w ramach wybranego 
festiwalu teatralnego w 2016 roku. Szczegółowe informacje znajdują się  
na stronie: www.klasykazywa.pl.
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MIęDZYnARoDowY KonKURS 
fotoGRAfICZnY połąCZonY 
Z wYStAwą oBJAZDową 
We wrześniu 2014 roku został ogłoszony przez Instytut Teatralny Konkurs 
Fotografii Teatralnej w dwóch kategoriach: konkurs na komplet zdjęć doku-
mentujących proces pracy i powstały w wyniku tej pracy spektakl teatralny 
oraz konkurs na „teatralne zdjęcie sezonu”. Druga kategoria pozostawia 
fotografikom dowolność w interpretacji tematu. Jedną z nagród będzie  
prezentacja zwycięskich prac w formie objazdowej wystawy zewnętrznej  
lub wewnętrznej w polskich miastach.

eLeKtRonICZnA enCYKLopeDIA 
teAtRU poLSKIeGo
Internetowe kompendium wiedzy o teatrze polskim. Rozbudowana  
platforma integrująca istniejące już cyfrowe zasoby dotyczące polskiego  
teatru, obudowana bazami źródłowymi i nowymi archiwami, powiązana  
z e-biblioteką i e-czytelnią czasopism, dająca możliwość korzystania  
z wiedzy klasycznie uporządkowanej oraz budowania własnych historii  
poprzez dostęp do wielu narracji. Opiekę merytoryczną nad całością  
sprawują dr hab. Wojciech Dudzik i prof. Dariusz Kosiński. 

teAtRoteKA 
SZKoLnA 
Ogólnodostępna i nowoczesna platforma internetowa skierowana  
do nauczycieli oraz animatorów kultury w Polsce. Serwis internetowy  
zawierać będzie materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych pogrupowane według poziomów  
nauczania, wykorzystywanych metod oraz tematów. Materiały te stanowić 
będą uzupełnienie podstawy programowej szkół o zagadnienia związane  
z teorią i praktyką teatralną, a także źródło inspiracji do przedstawiania  
zagadnień z podstawy przy wykorzystaniu innego medium. Nauczyciele 
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będą mieli dostęp do scenariuszy zajęć według autorskich metodologii  
zaproszonych do współpracy praktyków, materiałów wizualnych,  
fragmentów spektakli wprowadzających w obszar praktycznego  
działania teatralnego z uczniami.

Teatroteka szkolna będzie uzupełniona o materiały audiowizualne związane 
z teatrem jako dziedziną sztuki złożoną z wielu elementów – scenografia, 
reżyseria, muzyka, światło, etc. Powstaną materiały dydaktyczne prezentu-
jące poszczególne aspekty spektaklu oraz umożliwiające wprowadzenie 
młodego widza w kulisy teatru.

Równolegle do realizacji serwisu internetowego projekt zakłada stworzenie 
sieci metodyków zajmujących się edukacją teatralną, nauczycieli, edukato-
rów i autorów scenariuszy zajęć wykorzystujących metody teatralne  
w ramach lekcji szkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych, w tym działalności  
kół teatralnych i programów edukacyjnych instytucji kultury, którzy uczestni-
czyć będą w tworzeniu, a także rozwijaniu projektu. W roku jubileuszowym 
platformie towarzyszyć będą warsztaty i szkolenia dla nauczycieli  
oraz instruktorów teatralnych pokazujące możliwości wykorzystania  
tych narzędzi, a także zachęcające do poszukiwania własnych sposobów  
działań z nowymi mediami w kontekście pedagogiki teatralnej.

teAtR 2015
pRoMeSA
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło program „Teatr 
2015 – Promesa” w dwóch priorytetach „250 LAT TEATRU PUBLICZNEGO  
W POLSCE. Edukacja teatralna i promocja teatru” oraz „Tadeusz Kantor”. 
Wnioski można było składać do 30 września 2014. 

250 LAt teAtRU pUBLICZneGo w poLSCe
edukacja teatralna i promocja teatru 
Celem priorytetu jest zwrócenie uwagi na skalę i znaczenie publicznego 
mecenatu nad kulturą w Polsce poprzez wspieranie działań o charakterze 
artystycznym, edukacyjnym, naukowym, popularyzacyjnym i wydawniczym, 
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korespondujących z tradycją i osiągnięciami polskiego teatru oraz posze-
rzających jego oddziaływanie. Do programu zgłoszonych zostało  
258 wniosków. Przyznano 31 dofinansowań.

tadeusz Kantor
Celem priorytetu jest zwrócenie uwagi na znaczenie twórczości i postaci 
Tadeusza Kantora dla kultury współczesnej oraz poszukiwanie i wspieranie 
inicjatyw, inspirowanych jego sztuką i biografią, w tym postrzegających jego 
postać w kontekście historycznym i artystycznym XX wieku. Do programu 
zgłoszono 88 wniosków. Przyznano 15 dofinansowań.

MIęDZYnARoDowA KonfeRenCJA 
w teAtRZe nARoDowYM
Instytut Teatralny jest partnerem Teatru Narodowego przy organizacji  
międzynarodowej konferencji dotyczącej roli i znaczenia teatrów narodo-
wych na świecie. Konferencja odbędzie się podczas kolejnej edycji Spotkań 
Teatrów Narodowych (jesień 2015).

MIęDZYnARoDowY SHowCASe 
„poLSKA new tHeAtRe” 
Jednym z najważniejszych wydarzeń skierowanych do zagranicznych  
odbiorców będzie organizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Teatr Polski im. Hieronima 
Konieczki w Bydgoszczy międzynarodowy, naukowo-artystyczny showcase 
„Polska New Theatre”, który odbędzie się w dniach 25-27 września 2015 
roku w Bydgoszczy. W wydarzeniu wezmą udział młodzi kuratorzy,  
badacze i artyści z całego świata. Specjalnie przygotowany program  
prezentujący  najnowsze spektakle młodych, polskich reżyserów będzie 
okazją do spotkań, dyskusji o najważniejszych problemach poruszanych 
przez współczesny teatr niezależnie od szerokości geograficznej.  
Dla uczestników showcase’u  przygotowane zostaną również wykłady,  
prezentacje i warsztaty. 
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250 MInUt 
o poLSKIM teAtRZe
Seria dwudziestu pięciu dziesięciominutowych filmów dokumentalnych 
prezentujących wybrane wydarzenia z historii teatru polskiego. Koncepcję 
merytoryczną projektu i scenariusze filmów stworzył prof. Dariusz Kosiński. 
Podstawowym i zasadniczym założeniem serii jest syntetyczne oraz popu-
larne przedstawienie ważnych wydarzeń i zjawisk z przeszłości polskiego 
teatru publicznego – od jego inauguracji w roku 1765 po zmianę pokole-
niową pod koniec lat 90-tych XX wieku. Poszczególne odcinki budowane 
są wokół wybranych wydarzeń, które stanowią punkt wyjścia do prezentacji 
związanych z nimi zagadnień i problemów, zarówno historycznych, jak  
i współczesnych. W każdym odcinku, obok materiałów archiwalnych,  
sekwencji inscenizowanych i narracji prowadzącego, znajdą się także  
komentarze wybitnych ekspertów – artystów, naukowców, krytyków. 

Emitowany w Telewizji Polskiej serial zostanie udostępniony w Internecie,  
a także posłuży jako pomoc edukacyjna – na kolejnym etapie realizacji  
projektu metodycy przygotują dwadzieścia pięć scenariuszy lekcji teatral-
nych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. 

AUDYCJe RADIowe
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego we współpracy z II Progra-
mem Polskiego Radia przygotowuje przez cały 2015 rok dwa cykle audycji: 
„250 LAT TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE” – emitowana od września 
2014 roku co dwa tygodnie piątkowa półgodzinna audycja z udziałem  
ekspertów, prowadzona przez Macieja Nowaka – oraz „Encyklopedia teatru 
polskiego” – codzienna audycja emitowana od stycznia 2015 roku. Piętna-
stominutowe odcinki są radiowym poszerzeniem przygotowywanej przez 
Instytut Teatralny Elektronicznej Encyklopedii Teatru Polskiego.
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wYStAwY 
W lutym 2015 zostaną „otwarte” w Google Cultural Institute dwie wystawy 
wirtualne przygotowane przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskie-
go: „Dzieje Teatru Narodowego w Polsce” (wspólnie z Teatrem Narodowym) 
i „250 LAT TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE”. 

1 grudnia 2014 roku w Senacie RP, podczas uroczystej sesji senackiej Ko-
misji Kultury i Środków Przekazu, zainaugurowana została wystawa obrazu-
jąca 250 LAT TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE. Wystawa w wersji elek-
tronicznej przygotowana jest do pobrania  (na stronie www.250teatr.pl)  
i eksponowania w każdym teatrze, szkole czy innej instytucji, która zechce  
z tej możliwości skorzystać.

KALenDARZe
oKoLICZnośCIowe
Kalendarz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015 
przygotowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zawiera 
dwanaście ilustracji ukazujących najważniejsze momenty z dziejów teatru 
publicznego i wyjaśnienie idei świętowania – słowo od ministra kultury  
i dziedzictwa narodowego, prof. Małgorzaty Omilanowskiej. 

Wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych przygotowana została  
także wersja anglojęzyczna kalendarza – POLSKA NEW THEATRE.

teAtR pUBLICZnY
pRZYBLIŻenIA05



18  

Z okazji jubileuszu 250-LECIA TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE 
i Teatru Narodowego, a także z okazji przypadających na 2015 rok 
130. rocznicy urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkace-
go” i 100. rocznicy urodzin Tadeusza Kantora, Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych przygotowało – we współpracy z Instytutem Teatralnym  
im. Zbigniewa Raszewskiego – obchody Roku Teatru Polskiego, w ramach 
których we wszystkich placówkach dyplomatycznych na całym świecie  
planowane są Modułowe Dni Teatru Polskiego, czyli interaktywny cykl  
wykładów, warsztatów i prezentacji wideo przygotowany z myślą o zagra-
nicznych środowiskach akademickich i teatralnych. Znawcy i miłośnicy  
teatru na całym świecie będą się też mogli dowiedzieć więcej o życiu  
teatralnym w Polsce dzięki publikacji „Polska New Theatre”, opracowanej  
w trzech wersjach językowych: angielskiej, rosyjskiej i hiszpańskiej. Dzięki 
polskim placówkom zagranicznym na całym świecie pokazywana będzie 
prezentacja eksperymentalnych fotografii Witkacego „Witkacy. Fotografie”. 

Zagraniczne obchody Roku Teatru Polskiego w grudniu 2014 roku zainau-
gurował Instytut Polski w Tel Awiwie spektaklem „Matka Courage nie bę-
dzie milczeć. Chór na czas wojny” w reżyserii Marty Górnickiej. W 2015 roku 
przedstawienie będzie można zobaczyć również w Niemczech i Polsce.

oBCHoDY
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w ramach kampanii promocyjnej 250-LECIA TEATRU PUBLICZ-
NEGO W POLSCE zaplanowane zostały różnorodne działania  
i niestandardowe akcje, które mają zwrócić uwagę szerokiego 
grona odbiorców na jubileusz, a także podkreślić rolę, jaką 

teatr pełnił i pełni dziś w kulturze i polskim życiu społecznym.

SAtYRYCZne RYSUnKI
teAtRALne
Rysunki, korespondujące pod względem formy i przekazu z powstającymi 
niezależnie muralami, komentować mają rzeczywistość lub odwoływać się 
do sytuacji społecznych, korzystając przy tym z „teatralnych pojęć”,  
które weszły do powszechnego użycia. Prace mają realistyczny charakter  
i publicystyczną stylistykę. Plakaty pojawiać się będą w przestrzeni  
polskich miast w dwóch odsłonach kampanii outdoorowych (kwiecień/maj, 
październik/listopad).

Potwierdzeni rysownicy: Arobal, Endo, Janek Koza, Marek Raczkowski,  
Przemek Trust Truściński, Andrzej Wieteszka.

0707
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AKCJe MIeJSKIe połąCZone 
Z MALowAnIeM MURALI
W ramach obchodów w różnych polskich miastach powstaną autorskie  
wersje murali komentujących rzeczywistość lub ilustrujących sytuacje  
społeczne. Autorom nie będzie sugerowana ani technika, ani estetyka,  
w jakich powstawać mają prace. Murale będą jednak opatrzone pytaniami 
odwołującymi się z jednej strony do codziennych sytuacji, a z drugiej  
do terminologii teatralnej. Prace pojawią się w przestrzeni głównych miast 
Polski, a ich uroczyste odsłonięcia poprzedzone będą lokalnymi i ogólno-
polskimi działaniami promocyjnymi. Sporządzona zostanie też dokumenta-
cja video z przebiegu akcji i procesu powstawania poszczególnych murali.

poCIąG Do teAtRU
Miejsce działań: pociąg, np. Express IC Wyspiański, w którym zorganizowany 
zostanie specjalny „wagon teatralny”. Stanie się on „sceną” dla kameralne-
go spektaklu / improwizowanych etiud inspirowanych repertuarem klasycz-
nym. Główną zaletą akcji jest popularyzacja teatru wśród mieszkańców  
różnych miast Polski i reprezentantów rożnych grup społecznych,  
których łączy to, że wszyscy są pasażerami PKP. Przenosząc teatr  
do pociągu, obalamy także mit o jego elitarności i ekskluzywności. 

AKCJe fLASH MoB
w pRZeStRZenIACH MIeJSKICH
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego planuje zorganizowanie 
przynajmniej kilku akcji flash mob w wybranych przestrzeniach. Scenariusze 
takich działań powstają, akcje zachęcać mają do udziału w projekcie „Bilet 
za 250 groszy” oraz stanowić dowód, że teatr potrafi wychodzić do obywa-
teli i szukać swoich widzów – także w sensie dosłownym. 

DZIAłAnIA
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KULTURA DOSTęPNA
LAto
w teAtRZe 
„Lato w teatrze” to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszew-
skiego realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, adresowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury  
oraz organizacji pozarządowych. Od 2008 roku w ramach programu dofi-
nansowywane są wakacyjne działania artystyczne dla dzieci i młodzieży. 
Młodzi ludzie podczas dwutygodniowych warsztatów teatralnych, sceno-
graficznych, muzycznych i dziennikarskich zdobywają nowe umiejętności, 
pracując wspólnie z instruktorami – specjalistami w swoich dziedzinach  
– nad przedstawieniami teatralnymi. Pokazy finałowe są w całości przygoto-
wywane przez dzieci, które nie tylko występują na scenie, tańczą lub grają  
na instrumentach, ale również projektują kostiumy, poznają tajniki realizacji 
dźwięku, ustawiają światła oraz odpowiadają za promocję. Program „Lato  
w teatrze”, promując prowadzone w nowoczesny i atrakcyjny sposób 
teatralne działania edukacyjne, udowadnia, że teatr może być medium  
ważnym dla młodych ludzi. W 2015 roku dwutygodniowe warsztaty  
odbędą się między 29 czerwca a 31 sierpnia.

Do tegorocznych działań „Lata w teatrze” dołączamy produkcję spektaklu 
familijnego w namiocie cyrkowym pod roboczym tytułem „Cyrk z sercem”, 
do którego scenariusz napiszą: Michał Walczak oraz Maciej Łubieński.  
Premiera planowana jest na 20 czerwca 2015 w Warszawie. Spektakl  
zostanie zaprezentowany potem dziesięciokrotnie we współpracy z domami 
kultury z małych miejscowości. Projekt będzie wzbogacony publikacją  
– książką dla dzieci opowiadającą historię naszego namiotu cyrkowego.

Szczegółowy program znajduje się na stronie: www.latowteatrze.pl.

Inne
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KULTURA DOSTęPNA
teAtR 
poLSKA
Program TEATR POLSKA ma na celu ułatwienie dostępu do oferty polskich 
teatrów poprzez zintensyfikowanie ich mobilności i umożliwienie prezentacji 
spektakli w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury. W ramach 
programu teatry instytucjonalne, niezależne i stowarzyszenia otrzymują 
dofinansowanie prezentacji spektakli w miejscowościach, w których nie 
ma teatru instytucjonalnego. Inspirają dla powstania programu były objaz-
dy teatralne organizowane w okresie międzywojennym przez Teatr Reduta 
Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, które przybliżały mieszkań-
com małych miasteczek najważniejsze osiągnięcia kultury polskiej tamtego 
okresu. TEATR POLSKA 2014 to 19 spektakli teatralnych / 91 miejscowości 
w całej Polsce / 183 prezentacje przedstawień. Tegoroczna – 7. edycja  
Programu – zostanie ogłoszona w marcu 2015. 

Szczegółowy program znajduje się na stronie: www.polska.e-teatr.pl.

DotKnIJ 
teAtRU
„Dotknij teatru” to ogólnopolski program artystyczno-edukacyjny przygo- 
towywany specjalnie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Program,  
poprzez różnorodne działania – czytania dramatów, projekcje, próby otwar-
te, spotkania, warsztaty, wystawy czy wykłady – zachęca widzów do aktyw-
nego uczestnictwa w życiu teatralnym.

W 2014 roku odbyło się ponad 700 wydarzeń w 49 miastach całej Pol-
ski. Sposób przygotowania akcji w poszczególnych regionach jest różnorod-
ny. W Łodzi utworzono specjalny fundusz, z którego pokrywane są koszty 
organizacji, reklamy i promocji, w pozostałych regionach teatry same pokry-
wają koszty organizacyjne, środki na promocję zapewniają władze lokalne 
lub inni partnerzy.

Inne
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„Dotknij Teatru 2015” przypadające w rocznicę 250-LECIA TEATRU  
PUBLICZNEGO W POLSCE, odbędzie się w dniach 27 marca-3 kwietnia 
2015 roku. Dla teatru udział w akcji oznacza zorganizowanie specjalnego 
wydarzenia na przykład warsztatu, spotkania, wycieczki po teatrze  
lub przekazanie nieodpłatnych zaproszeń na spektakle, czy wydarzenia  
repertuarowe. 

Szczegółowy program znajduje się na stronie: www.dotknij-teatru.pl.

teAtR nA tARGACH 
KSIąŻKI
Teatr będzie miał swoją przestrzeń ekspozycyjną na majowych 6. Warszaw-
skich Targach Książki. Pod szyldem jubileuszu 250-LECIA zaprezentujemy 
ofertę wydawniczą różnych oficyn, bogactwo literackich i historycznych  
narracji na temat dawnego i współczesnego teatru polskiego.

nARoDowY InStYtUt AUDIo-
wIZUALnY w RoKU 250-LeCIA  
teAtRU pUBLICZneGo w poLSCe 
Działania NInA w 250-LECIA TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE skupią się 
na udostępnieniu szerokiej publiczności teatru audiowizualnego – zjawiska 
unikalnego w polskiej kulturze powojennej, które obecnie, w dobie dyna-
micznego rozwoju multimediów oraz zmieniających się kanałach udostęp-
niania, coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. 

Internetowe kolekcje specjalne
W roku 2015 Narodowy Instytut Audiowizualny planuje uruchomienie dwóch 
kolekcji specjalnych w portalu NINATEKA.PL – kolekcji monograficznej po-
święconej Tadeuszowi Kantorowi, oraz kolekcji skupionej wokół najważniej-
szych spektakli polskiego teatru powojennego. Dzięki tym kolekcjom

Inne
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użytkownicy Internetu będą mieli dostęp do szerszej niż dotychczas bazy 
spektakli oraz materiałów kontekstowych dotyczących polskiego teatru.  
W NINATECE znajdą się spektakle przystosowane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych sensorycznie – będą to materiały opatrzone audiodeskrypcją 
oraz tłumaczeniami migowymi. Ponadto wybrane spektakle będą opubliko-
wane z angielskimi listami dialogowymi.

film o tadeuszu Kantorze
Szczególnym wydarzeniem filmowym w roku Kantora będzie film fabularny 
poświęcony jego życiu i twórczości. Ma on być nie tylko obrazem wybitnego 
reżysera teatralnego, neoawangardowego artysty wizualnego, pisarza  
i scenografa, ale także pokazać jego sylwetkę jako charyzmatycznego  
człowieka. Film powstaje z inicjatywy NInA, we współpracy z TVP 2  
i przy wsparciu PISF oraz Miasta Kraków.

„Umarła klasa”na DVD
NInA wspólnie z Cricoteką wyda na płycie DVD najsłynniejszy spektakl 
Tadeusza Kantora „Umarła Klasa”. Poza filmem Andrzeja Wajdy, będącym 
wybitną dokumentacją spektaklu, wydawnictwo zawierać będzie też mate-
riały dodatkowe w formie bookletu ze zdjęciami i tekstami. Spektakl  
będzie miał ścieżki dialogowe w kilku językach.

Działania w siedzibie nInA
29 maja 2015 roku zostanie otwarta nowa siedziba NInA. Będzie ona  
oferować odbiorcom kultury audiowizualnej stały program wydarzeń  
artystycznych i edukacyjnych, a także dostęp do archiwum NInA,  
w których będzie można obejrzeć kilkanaście tysięcy materiałów. W związku 
z tym w nowym miejscu planujemy realizację bloków programowych zwią-
zanych zarówno z 250-LECIEM TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE,  
jak i twórczością Tadeusza Kantora; w ich ramach odbędą się wydarzenia 
związane z prezentacją kolekcji internetowych i ich zasobów, otwarte  
spotkania, seminaria, warsztaty z rejestracji audiowizualnej spektakli.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.nina.gov.pl. 

Inne
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UCHwAłA KoMISJI KULtURY I śRoDKÓw  
pRZeKAZU SenAtU RZeCZYpoSpoLIteJ poLSKIeJ  
w 250. RoCZnICę powStAnIA  
poLSKIeGo teAtRU pUBLICZneGo I nARoDoweGo 
Komisja Kultury i Środków Przekazu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyraża 
uznanie dla dokonań twórców i pracowników publicznego teatru polskiego, 
który od 250 lat służy za zwierciadło społeczeństwu i narodowi, pokazując 
– jak napisał Stanisław Wyspiański w „Studium o Hamlecie” – „cnocie własne 
jej rysy, złości żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku postać ich i piętno”.
19 listopada 1765 roku odbyło się pierwsze przedstawienie stałego, zawodowe-
go polskiego teatru publicznego. Założony z inicjatywy króla Stanisława  
Augusta, jako istotna część wielkiego planu reformy państwa i społeczeństwa, 
teatr ten wkrótce przyjął nazwę „Narodowy”.

Po utracie niepodległości, mimo cenzury i kontroli władz zaborczych, pozostał 
jedną z najważniejszych instytucji życia polskiego, przyczyniając się do pod-
trzymania tożsamości narodowej i trwale wpływając na jej kształt. Pozycję  
tę zachował w wieku XX, stając się jednocześnie przestrzenią dyskusji  
na najważniejsze tematy filozoficzne, etyczne, społeczne i polityczne.  
Dorobek artystyczny teatru polskiego tworzyły największe postaci rodzimej 
kultury, z których wiele trwale wpisało się w dzieje kultury światowej.

W 250. rocznicę powstania pierwszego polskiego teatru publicznego Komisja 
Kultury i Środków Przekazu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla,  
że teatr publiczny jest ważną instytucją społeczną i artystyczną. Deklaruje także 
poparcie dla inicjatyw mających na celu ochronę jego dziedzictwa, umocnienie 
znaczenia współczesnego i zapewnienie rozwoju w przyszłości.

Treść uchwały została przyjęta przez aklamację a poparcie dla niej wyrażone oklaskami
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UCHwAłA SeJMU RZeCZYpoSpoLIteJ poLSKIeJ  
Z DnIA 5 GRUDnIA 2014 R. w SpRAwIe UStAnowIenIA 
RoKU 2015 RoKIeM poLSKIeGo teAtRU 
W 250. rocznicę powołania Teatru Narodowego, a tym samym ustanowienia 
teatru publicznego w naszym kraju, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia 
oddać hołd ludziom i instytucjom tworzącym polski teatr, który jest jednym  
z najważniejszych obszarów życia kulturalnego i społecznego.

Powołanie Teatru Narodowego w 1765 roku stało się jednym z fundamental-
nych wydarzeń ustanawiających system opieki państwa nad powszechnie 
dostępną kulturą. Akt ten stał się zarazem niepodważalnym świadectwem 
udziału Polski w procesie kształtowania nowoczesnej, demokratycznej Europy. 
Dziś bezpośrednimi spadkobiercami teatru powołanego przez króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego są Teatr Narodowy w Warszawie i Teatr Wielki  
– Opera Narodowa, które w roku 2015 będą świętować jubileusz 250-lecia 
istnienia. Spadkobiercami tej tradycji są także Narodowy Stary Teatr im. Heleny 
Modrzejewskiej w Krakowie oraz rozproszona po całym kraju sieć ponad stu 
teatrów – instytucji artystycznych – dotowanych ze środków publicznych.  
W ciągu 250 lat istnienia teatr publiczny w Polsce służył sztuce i społeczeń-
stwu, podejmując dialog z tradycją, komentując otaczającą rzeczywistość  
oraz wytyczając nowe drogi rozwoju sztuki.

Współcześnie jednym z symboli siły, magii i kreatywności teatru polskiego 
sięgającego po różnorodne środki wyrazu jest Tadeusz Kantor – malarz, grafik, 
inscenizator, reżyser, twórca niezapomnianych instalacji, happeningów i spek-
takli. Jego dorobek artystyczny stanowi przykład twórczości niezwykle silnie 
zakorzenionej w kulturze polskiej, która jest w stanie zachwycić odbiorców  
na całym świecie. Czcząc w roku 2015 250-lecie polskiego teatru nie sposób 
zapomnieć o 100. rocznicy urodzin Tadeusza Kantora i o jego dorobku.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2015 Rokiem Polskiego Teatru,  
w przekonaniu o jego wyjątkowej historii oraz roli, jaką odgrywa we współcze-
snym życiu naszego kraju.

RADoSłAw SIKoRSKI
Marszałek Sejmu
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