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WSTĘP

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Taniec w Warszawie. Społe-
czeństwo, edukacja, kultura” została zrealizowana w ramach programu 
Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2017-2019.

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie to ludzie i spotkania. Projekt 
powstał z inicjatywy organizacji pozarządowych współpracujących 
w ramach Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Tańca przy 
Biurze Kultury m.st. Warszawy. Są to fundacje, stowarzyszenia, ko-
lektywy taneczne i artyści niezależni. Działają na rzecz mieszkańców 
Warszawy i zajmują się twórczością w obszarze tańca współczesnego, 
performansu i sztuk pokrewnych, w tym produkcją i prezentacją spek-
takli, edukacją taneczną, krytyką i teorią tańca.

Pierwsze próby powstania w Warszawie stałego miejsca dla tańca 
miały miejsce w 1933 r. z inicjatywy Tacjanny Wysockiej, przy współ-
pracy artystek Teatru Wielkiego i tancerek niezależnych (m.in. wybitnej 
ekspresjonistki Poli Nireńskiej). Mimo to przez kolejne dziesięciolecia 
takie miejsce nie powstało. Po przemianie ustrojowej w 1989 r. zaktywi-
zowało się środowisko tańca współczesnego. W latach 90. i w kolejnych 
dekadach powstały m.in. takie festiwale jak Festiwal Ciało/Umysł, Mię-
dzynarodowe Spotkania Sztuki Akcji ROZDROŻE, Międzynarodowy 
Festiwal Teatrów Tańca Zawirowania, Międzynarodowy Festiwal Im-



10

prowizacji Tańca SIC!, Festiwal Warsaw Flow, Warsaw Dance Days. 
Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego. Dzięki inicjatywie 
środowiska tanecznego zarówno warszawskiego, jak i ogólnopolskiego, 
w 2010 r. został powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego Instytut Muzyki i Tańca, który od 2015 r. organizuje regularny 
projekt prezentacji spektakli i prowadzenia warsztatów w Teatrze Stu-
dio: Scena Tańca Studio. Począwszy od 2001 r. powstało wiele orga-
nizacji pozarządowych, które podejmowały próby stworzenia stałego 
miejsca dla tańca. Zostały zrealizowane takie projekty jak Warszawska 
Scena Tańca, Warszawska Platforma Tańca czy projekt pilotażowy Cen-
trum Sztuki Tańca w Warszawie przeprowadzony w roku 2016.

Wszystkie te działania doprowadziły do miejsca, w którym jesteśmy 
dziś: w latach 2017-2019 Centrum Sztuki Tańca w Warszawie ma swoją 
siedzibę na Mokotowie w Domu Kultury Kadr. Inicjatywę prowadzą 
Paulina Święcańska i Agata Życzkowska, które współdziałają z dwu-
dziestoma organizacjami pozarządowymi, kolektywami tanecznymi 
oraz artystami i artystkami niezależnymi. 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Taniec w Warszawie. Społe-
czeństwo, edukacja, kultura” wpisuje się w cele CST związane z szeroko 
pojętą edukacją w dziedzinie tańca współczesnego profesjonalistów 
i amatorów z zakresu praktyki i teorii tańca. Konferencja została zor-
ganizowana w ramach programu rozwoju refleksji nad tańcem i skon-
centrowała się na tematyce edukacji tanecznej oraz funkcjonowaniu 
tańca w życiu społecznym stolicy. Odbyła się w ramach obchodów 
Międzynarodowego Dnia Tańca w 2018 r. 

Dyrektorki Centrum Sztuki Tańca w Warszawie:

Paulina Święcańska
Fundacja Artystyczna PERFORM

Agata Życzkowska
Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’
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DLACZEGO „TANIEC W WARSZAWIE”? 
PERSPEKTYWA LOKALNA 

JAKO GRUNT DLA PERSPEKTYW 
NARODOWEJ I TRANSNARODOWEJ

Streszczenie: 
Autorka przedstawia ramę teoretyczną, w jakiej osadzono Ogólnopolską Kon-
ferencję Naukową „Taniec w Warszawie. Społeczeństwo, edukacja, kultura”, 
organizowaną w ramach programu Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2017-
2019. Omawia twórcze napięcie między perspektywą narodową i transnaro-
dową, jako żywotnie dyskutowanymi ujęciami badawczymi, i włącza w nie 
perspektywę lokalną jako mogącą jej zdaniem być podstawą obu omówionych. 
Przedstawia tematykę prelekcji konferencyjnych, a więc i artykułów powsta-
łych na ich podstawie. Wśród omówionych w publikacji zagadnień znajdują się: 
edukacja w zakresie tańca w przedszkolu, na szczeblu średnim i akademickim; 
edukacja kinetograficzna; metody pedagogiczne w odniesieniu do różnych grup 
wiekowych i społecznych; edukacja w zakresie tańca społecznego; przełożenie 
działań edukacyjnych na kształtowanie się karier artystycznych.
Słowa kluczowe: Warszawa, transnarodowa, narodowa, lokalna, edukacja, taniec

Monografia Taniec w Warszawie – społeczeństwo, edukacja, kultura 
jest efektem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Taniec w War-
szawie. Społeczeństwo, edukacja, kultura”, która odbyła się w dniach 
22-24.04.2018 w ramach programu Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 
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2017-2019 i składała się z trzech części: praktycznej1, artystycznej2 
i naukowej3. W niniejszej publikacji zamieszczono trzynaście artyku-
łów, powstałych na podstawie referatów wygłoszonych podczas części 
naukowej z uwzględnieniem dyskusji, jakie przeprowadzono na ich te-
mat. Zgodnie z założeniami programowymi konferencji referaty (a więc 
i rozdziały monografii) pozwoliły na ukazanie problematyki edukacji 
tanecznej w Warszawie z różnych punktów widzenia, dzięki czemu po-
szczególne rozdziały publikacji w przekrojowy sposób omawiają histo-
rię warszawskiej edukacji tanecznej i stan obecny. Zsumowano wiedzę 
na temat różnych nurtów i form nauczania, zaprezentowano żywotność 
kształcenia w zakresie tańca w stolicy od niebywale bogatego pod tym 
względem okresu 20-lecia międzywojennego, przez trudności kolejnych 
dekad powojennych, przez wyzwania i możliwości będące wynikiem 
transformacji ustrojowej, przez wykształcenie się modelu warsztato-
wego jako dominującego, po współczesność, w której współistnieją 
ośrodki państwowe, pozarządowe i prywatne. Poszczególne zjawiska 
naświetlono z różnych perspektyw badawczych. Prezentacji bogactwa 
warszawskiej edukacji tanecznej miało towarzyszyć wskazanie dotkli-
wych luk, jakie w tym obszarze istnieją. Oddzielnie zamieszczono więc 
zestawienie odpowiedzi na pytanie zadane wszystkim prelegującym, 
czego ich zdaniem w stolicy pod tym względem brakuje. Zamknięciem 
publikacji jest krótkie podsumowanie konferencji i ocena realizacji jej 

1 Kuratorka: Maja Katrzyna Molska. Program części praktycznej był ściśle związany 
z programem części naukowej. Odbyły się następujące warsztaty: Izabela Chlewińska 
– Blisko coraz bliżej – warsztat dla dzieci w wieku 2-4 lata wraz z opiekunami, Nata-
lia Oniśk – Kontakt Improwizacja, Alicja Złoch – Lekcja tańca klasycznego jako po-
znanie prawidłowej postawy ciała podczas wykonywania póz i fraz baletowych, Anna 
Opłocka i Zuzanna Kupidura – Warsztaty kinetografii wg metody Labana-Knusta – 
podstawy notacji i analizy ruchu, Piotr Zgorzelski – Metodologia nauczania polskich 
tańców tradycyjnych w formach niescenicznych.
2 Komisja selekcyjna: Julia Hoczyk, Adam Kamiński, Janusz Marek. Kuratorka: 
Agata Życzkowska. Zaprezentowano spektakle: Melancholia (chor. Jakub Lewan-
dowski), Królestwo (chor. Magda Jędra, współpr. Iza Szostak), Project Monster (chor. 
Tomasz Bazan, dram. Paweł Soszyński), #DBRMPP (konc. i chor. Katarzyna Gorczy-
ca, Oskar Malinowski).
3 Kuratorki: Hanna Raszewska-Kursa, Aleksandra Kleinrok. Kuratorką działań edu-
kacyjno-naukowych w Centrum Sztuki Tańca 2017-2019 jest Paulina Święcańska.
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założeń programowych, wygłoszone na zakończenie przez dr Aleksan-
drę Kleinrok, współkuratorkę części naukowej. Na samym początku 
wypada jednak uzasadnić wybór i sformułowanie tematu konferencji. 
Dlaczego „Taniec w Warszawie”?

W wielu dyscyplinach, a więc także w obszarze teorii tańca, funk-
cjonują dwie wyraziste perspektywy opisu rzeczywistości: narodo-
wa i transnarodowa. Ich istnienie nie jest niczym nowym, a jednak 
w ostatnich latach odnotowujemy wzmożenie dyskusji na ich temat.4 
Jak przekładają się one na badania nad tańcem, a szczególnie na jeden 
z ich najmocniejszych fundamentów: historię tańca?

W dyskursie akademickim w Polsce dominuje perspektywa naro-
dowa.5 Historię tak form społecznych, jak form scenicznych, zwykle 
opisuje się i opowiada przez pryzmat historii poszczególnych krajów. 
Mówi się więc i pisze o tańcu polskim/tańcach polskich (lub tańcu/
tańcach w Polsce), analogicznie o tańcu/tańcach niemieckich, ame-
rykańskich, o tańcu w Belgii, we Francji, w Kongo i na Malediwach; 
mówi się i pisze o polskich choreografach, angielskich choreografkach, 
rosyjskich tancerzach czy hiszpańskich tancerkach. Za kryterium naj-
częściej przyjmuje się miejsce urodzenia, kraj, w którym dana osoba 
pracowała, państwo, w którym toczył się najbardziej spektakularny 
rozdział jej kariery, a także obywatelstwo i narodowość postaci, o której 
mowa, czasem również jej rodziny. W dyskursie publicznym perspek-
tywa narodowa często łączy się z postawami patriotycznymi, kiedy 
indziej nabiera niebezpiecznego odcienia nacjonalistycznego lub intencji 
kolonizacyjnej. Najczęściej jednak funkcjonuje niejako nieuświadomio-
na: jako zwyczaj czy tradycja, a także jako pragmatycznie najbardziej 
przystępny sposób uporządkowania materiału. Tak czy inaczej, jest 
chyba tą najczęściej stosowaną w obszarze historii tańca.

Perspektywa transnarodowa (nazywana także globalną) koncentruje 
się nie na obszarach objętych granicami, a na drogach je przekracza-

4 Zob. m.in. S. Manning, Naród i świat w tańcu modern, przeł. A. Warso, [w:] K. Sło-
boda (red.), Poruszone ciała. Choreografie nowoczesności, Muzeum Sztuki w Łodzi, 
Łódź 2017.
5 Zob. m.in. I. Turska, Krótki zarys historii tańca i baletu, Polskie Wydawnictwo Mu-
zyczne, Kraków 2009. 
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jących, na szlakach wiodących przez kraje i kontynenty. W obszarze 
historii tańca z tej perspektywy przedmiotem zainteresowania są drogi, 
jakimi poszczególne nurty taneczne przemieszczały się po świecie i to, 
jak w zetknięciu z zastanymi ideami zmieniały się koncepcje wyjścio-
we.6 W tym ujęciu mówi się i pisze raczej o rozwoju i wzajemnych 
wpływach poszczególnych form tańca niż o uzupełnianiu się tradycji 
o nowatorstwo w ramach jednego kraju. Twórcy i twórczynie przedsta-
wiani są raczej jako nośniki określonych technik, tworzyw tanecznych, 
styli, estetyk czy gatunków, niż jako reprezentanci i reprezentantki okre-
ślonych wartości narodowych. Zachowując zwykle w pamięci słuszne 
twierdzenia nurtu antyewolucjonistycznego7, iż taniec – także sceniczny 
– zawsze jest nośnikiem treści etnicznej czy kulturowej, perspektywa 
transnarodowa podkreśla globalne funkcjonowanie tańca, zwracając 
uwagę na to, że formy, z jakimi mamy do czynienia na scenie, zwykle 
są wypadkową międzykulturowych spotkań, a nie destylacją jednej 
kultury. 

W świetle tych rozważań zaskakujące może się wydać, że formułując 
temat Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Cen-
trum Sztuki Tańca w Warszawie 2017-2019 zdecydowano się na przyjęcie 
jeszcze innej perspektywy: perspektywy lokalnej. Dlaczego tak się stało?

Wynika to z głębokiej potrzeby przyjrzenia się warszawskiemu 
tańcowi na wielu poziomach. Patrząc diachronicznie, nie da się nie 
zauważyć, że Warszawa jest miastem o bardzo długiej – kilkusetletniej 
– historii tańca, tak w jego wymiarze społecznym, jak w artystycznym. 
Gdy spojrzeć synchronicznie, nie sposób nie dostrzec bogactwa różno-
rodnych, niekiedy skrajnie odmiennych nurtów tanecznych, rozpiętych 
między tradycyjnymi potańcówkami a imprezami klubowymi w przy-
padku tańca społecznego, a w przypadku tańca scenicznego realizują-
cych się w tak różnych obszarach jak teatr tańca, nowa choreografia, 

6 Zob. m.in. J. Szymajda (red.), Polskie artystki awangardy tanecznej. Historie i re-
konstrukcje, Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2017.
7 Zob. m.in. A. Grau, Mity  o pochodzeniu, przeł. J. Majewska, [w:] J. Majewska 
(red.), Świadomość ruchu. Teksty o tańcu współczesnym, Korporacja Ha!art, Kraków 
2013; J. Kealiinohomoku, Antropolog przygląda się baletowi  jako formie  tańca et-
nicznego, przeł. K. Pastuszak, [w:] J. Majewska (red.), dz. cyt.
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spektakle improwizacji tańca, butō czy balet. Przyjmując perspektywę 
narodową można powiedzieć, że Warszawa zawsze była istotnym ośrod-
kiem dla polskich tańców/polskiego tańca, i to nawet wtedy, gdy Polska 
w sensie politycznym nie istniała, a była jedynie konstruktem zbioro-
wej wyobraźni. Z perspektywy transnarodowej zaś trzeba stwierdzić, 
że miasto to pod kątem tanecznym było jednym z węzłowych punktów 
na mapie Europy, a także skrzyżowaniem szlaków europejskich i ame-
rykańskich.8 Choć nadużyciem byłoby powiedzieć, że perspektywy 
lokalne składają się na perspektywę narodową – twierdzenie to nie 
uwzględniałoby bowiem faktu, iż wartość perspektywy narodowej jest 
wyższa niż jedynie suma perspektyw lokalnych – to trzeba stwierdzić, 
że perspektywa narodowa na gruncie takich właśnie perspektyw wy-
rasta i stanowią one jej podstawę. Z kolei perspektywa transnarodowa 
być może w większym stopniu opiera się na perspektywach lokalnych, 
niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. To miasta, nie pań-
stwa, są punktami węzłowymi podróży. To miasta, nie kraje, tworzą 
sieć kolejową i kolejowo-wodno-samolotową, którą przemieszczał się 
i wciąż przemieszcza taniec. Przy silnie nomadycznym wymiarze tań-
ca jego przystaniami (tak w zakresie edukacji, jak praktyki), stają się 
poszczególne środowiska lokalne-miejskie w znacznie większej mierze 
niż kraje jako takie.9 Stąd sformułowanie tematu konferencji: „Taniec 

8 Zob. m.in. B. Mamontowicz-Łojek, Polskie szkolnictwo baletowe w okresie międzywo-
jennym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978; taż, Terpsychora  i lekkie 
muzy. Taniec widowiskowy w Polsce w okresie międzywojennym (1918–1939), Polskie Wy-
dawnictwo Muzyczne, Kraków 1972; H. Raszewska, Modernizmy taneczne w Warszawie 
dwudziestolecia międzywojennego, [w:] K. Słoboda (red.), dz. cyt.; J. Ignaczak, Tacjanna 
Wysocka, artystka niepokorna, [w:] J. Szymajda (red.), dz. cyt.; H. Raszewska-Kursa, Losy 
indywidualne  jako  egzemplifikacja  losów  międzywojennej  awangardy  albo:  mistrzynie 
i uczennice. Janina Mieczyńska i Irena Prusicka, [w:] J. Szymajda (red.), dz. cyt.
9 Por. W. Klimczyk, Wizjonerzy ciała. Panorama współczesnego teatru tańca, Kor-
poracja Ha!art, Kraków 2010, s. 218: Podczas gdy w teatrze dramatycznym i balecie 
klasycznym wciąż panuje system osadzonych w lokalnym kontekście zespołów i ważna 
jest  narodowa  specyfika, w tańcu współczesnym  podstawową  zasadą  stała  się mo-
bilność.  […] Choreograf może  przygotować  spektakl A podczas  rezydencji  w Düs-
seldorfie z tancerzami z trzech różnych krajów, po czym stworzyć spektakl B, pracu-
jąc z zespołem Opery Paryskiej, a nad spektaklem C pracować w studiu wynajętym 
za dotację wywalczoną w swojej ojczyźnie.
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w Warszawie”. Jej pierwsza odsłona zgodnie z hasłem Centrum Sztuki 
Tańca w Warszawie na 2018 r. – hasłem edukacji – koncentruje się 
na zagadnieniu nauki tańca i nauki o tańcu, co wyjaśnia sformułowanie 
dalszej części tematu: „Społeczeństwo, edukacja, kultura”. Na 2019 r. 
planowane jest zorganizowanie konferencji „Taniec w Warszawie. Sztu-
ka tańca i choreografii w XX i XXI w.”, podczas której mają zostać 
zaprezentowane zagadnienia dotyczące pola stricte artystycznego – 
również z perspektywy lokalnej.10 

* * *
Mówiąc o perspektywie lokalnej należy powiedzieć, że nie byłoby 

konferencji – bo nie byłoby Centrum Sztuki Tańca w Warszawie – bez 
zbiorowego, właśnie: lokalnego wysiłku warszawskiego środowiska 
tanecznego. Program ten (zarówno pilotażowy rok 201611, goszczący 
w Mazowieckim Instytucie Kultury, jak i obecnie realizowany program 
2017-201912 z siedzibą w Domu Kultury Kadr) wyłonił się w ramach 
współpracy prawie dwudziestu działających tu organizacji pozarządo-
wych zajmujących się tańcem, zrzeszonych w Komisji Dialogu Społecz-
nego ds. Tańca13 działającej przy Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawa. 

* * *
Tematyka referatów oscylowała wokół kilku osi tematycznych, 

które zarazem wyznaczają strukturę niniejszej publikacji. Pierwsza oś 
to historyczne ujęcie możliwości kształcenia w zakresie tańca scenicz-

10 Warto zaznaczyć, że perspektywa lokalna od dawna funkcjonuje na polu histo-
rii tańca w Polsce, w XX w. zwykle jednak raczej nie była problematyzowana jako 
zagadnienie metodologiczne. Jej przyjęcie zazwyczaj wynikało z potrzeb materiału, 
a niekoniecznie z koncepcji teoretycznej. Por. J. Pudełek, Balet warszawski centrum 
polskiej sztuki baletowej (1785-1918), [w:] L. Kuchtówna (red.), Warszawa teatralna, 
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1990; J. Pudełek, Warszawski ba-
let w latach 1867-1915, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1981; publikacje 
własne poszczególnych ośrodków i podmiotów tańca. 
11 Prowadzenie: Jakub Krawczyk (Fundacja ART_Committed), Święcańska (Fun-
dacja Artystyczna PERFORM), Życzkowska (Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA 
FALA’).
12 Dyrektorki: Święcańska, Życzkowska.
13 Od 2018 r.: Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Tańca.
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nego i choreografii w Warszawie. W tej grupie znajdują się artykuły 
mgr Joanny Sibilskiej, mgr Anny Banach i mgr Julii Hoczyk na temat 
edukacji tanecznej na (formalnym i nieformalnym) szczeblu średnim 
i następnych, zarówno w instytucjach, jak i poza nimi, oraz mgr Zu-
zanny Kupidury na temat kształcenia akademickiego. Tę część dopeł-
niają teksty: mgr Anny Opłockiej, omawiający historię warszawskiej 
edukacji w zakresie konkretnej metody badania tańca: kinetografii, 
i mgr Marty Seredyńskiej, systematyzujący pozarządowe inicjatywy 
edukacyjne o charakterze międzynarodowym. Drugi blok to konty-
nuacja tematu kształcenia profesjonalistów i profesjonalistek form 
scenicznych, ale w ujęciu socjologicznym. Tę perspektywę przyjęły 
dwie autorki: mgr Katarzyna Milczewska, badająca zagadnienie prze-
łożenia różnorakich działań edukacyjnych na kształtowanie się karier 
warszawskich/wywodzących się z Warszawy artystów i artystek, oraz 
mgr Emilia Cholewicka, przyglądająca się baletowej edukacji i jej kon-
sekwencjom z perspektywy feministycznej. Na trzecią oś tematyczną 
składają się artykuły poruszające zagadnienia edukacji koncentrującej 
się na wielopłaszczyznowym rozwoju jednostki (fizyczny, emocjonal-
ny, społeczny), warsztacie (technicznym i wyrazowym) w obszarze 
artystycznego ruchu amatorskiego i na popularyzacji wiedzy o tańcu. 
Mieszczą się tu: opracowanie mgr Justyny Stanisławskiej na temat edu-
kacji przedszkolnej, artykuł dr. hab. Tomasza Nowaka o edukacji w za-
kresie tańca społecznego, tekst mgr Olgi Ziopai na temat pedagogiki 
i metodyki tańca, przekładający badania ogólnopolskie na warszawskie 
konkrety, tekst mgr Pauliny Święcańskiej na temat edukacji poprzez 
uczestnictwo w określonym typie działania artystycznego. Ten blok, 
a zarazem część zbudowaną na podstawie prelekcji konferencyjnych, 
zamyka artykuł Małgorzaty Matuszewskiej, omawiający (nie)obecność 
tańca na półkach warszawskich bibliotek, tej (nie)obecności efekty oraz 
możliwości wpływu na sytuację.

Do prowadzenia bloków i dyskusji zaangażowano osoby o zróżni-
cowanym zapleczu edukacyjnym, reprezentujące różne ścieżki zarówno 
we własnym wykształceniu, jak i w prowadzonej praktyce pedagogicz-
nej. Mgr Magdalena Przybysz, absolwentka psychologii Uniwersytetu 
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Jagiellońskiego, jako artystka tańca reprezentuje model warsztatowy: 
kształciła się na licznych kursach, warsztatach, coachingach. Prowadzi 
zajęcia z tańca współczesnego i choreoterapii w różnych ośrodkach 
(akademickich, hobbystycznych i in.), pracuje z dziećmi i młodzieżą 
ze środowisk dysfunkcyjnych. Dr Magdalena Malska odbyła formalną 
edukację w zakresie tańca: legitymuje się dyplomem m.in. Warszawskiej 
Szkoły Baletowej oraz Pedagogiki Baletowej (Uniwersytet Muzyczny 
Fryderyka Chopina). Uczy tańca klasycznego, charakterystycznego 
i wiedzy o tańcu w Studio Baletowym Opery Krakowskiej, którym 
kieruje. Wykłada estetykę tańca na szczeblu akademickim. Mgr Julia 
Hoczyk ukończyła m.in. Wydział Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej 
w Warszawie; obecnie jest doktorantką Instytutu Sztuki Polskiej Aka-
demii Nauk. Prowadziła zajęcia z analizy teatru tańca i tańca współ-
czesnego w AT. Gościnnie wykłada w różnych ośrodkach, szczególnie 
tych zorientowanych na taniec współczesny i butō. Dr Joanna Szymaj-
da ukończyła teatrologię i psychologię na Wydziale Kulturoznawstwa 
na Uniwersytecie Łódzkim i kierunek teatr i psychologia międzykultu-
rowa na Université Lyon II; obroniła doktorat międzynarodowy między 
Université Paris III Sorbonne Nouvelle i UŁ. Wykłada historię tańca 
XX i XXI w. w ośrodkach kształcących w zakresie sztuki lub nauk hu-
manistycznych. Wszystkie prowadzące są więc blisko związane z tema-
tyką edukacji tanecznej, która jest dla nich nie tylko etapem własnego 
kształcenia (często wciąż kontynuowanego), lecz również codzienną 
praktyką zawodową, tak w zakresie teorii, jak praktyki. 

Spośród szesnastu wymienionych wyżej osób trzynaście reprezen-
tuje Warszawę, dwie – Kraków i jedna – Łódź, aczkolwiek mobilność 
środowiska tanecznego sprawia, że w zasadzie każda z osób prelegu-
jących czy prowadzących bloki związana jest w taki czy inny sposób 
z więcej niż jednym miastem. Wszyscy nieustająco przemieszczamy się, 
dokładając kolejne cegiełki do poszczególnych perspektyw lokalnych 
i tworząc raz mocniejszą, raz słabszą sieć powiązań między różny-
mi, często odległymi, punktami na mapie. Pozwalam sobie wierzyć, 
że takie działania jak Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Taniec 
w Warszawie. Społeczeństwo, edukacja, kultura” i niniejsza publikacja 
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pokonferencyjna są istotnym wkładem w pisanie historii Warszawy 
jako lokalnego ośrodka kulturalnego i artystycznego o niebagatelnym 
znaczeniu także z perspektywy narodowej i globalnej.
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WARSZAWSKA SZKOŁA BALETOWA – JEDNA 
Z NAJSTARSZYCH W EUROPIE. HISTORIA, 

ROZWÓJ, ZMIANY

Streszczenie: 
Początki polskiego szkolnictwa baletowego i okoliczności powstania war-
szawskiej szkoły baletowej. Organizacja placówki i powiązanie z Warszaw-
skimi Teatrami Rządowymi (1833-1915): dyrektorzy baletu, repertuar, wy-
bitni wychowankowie i zmiany w kształceniu, wynikające z rozwoju techniki 
tanecznej. Szkolnictwo baletowe w okresie międzywojennym; rozszerzenie 
oferty przedmiotów nauczania. Powstanie prywatnych szkół, promujących 
nowe kierunki taneczne; konkursy tańca. Funkcjonowanie szkoły w okresie 
okupacji niemieckiej (1940-1944). Powojenna organizacja szkolnictwa bale-
towego w największych polskich ośrodkach muzycznych. Lokalizacja szkoły 
warszawskiej, kadra i absolwenci. Program nauczania; studia pedagogiczne 
i kursy. Losy absolwentów: zatrudnienie i studia pedagogiczne. 
Słowa kluczowe: warszawska szkoła baletowa, edukacja baletowa, Roman Tur-
czynowicz, Piotr Zajlich, absolwenci szkoły, repertuar baletu warszawskiego 

Fundamentem pierwszego polskiego zespołu baletowego, nazwanego 
Zespołem Tancerzy Narodowych Jego Królewskiej Mości, była grupa 
trzydzieściorga trzech baletników przekazanych na mocy testamen-
tu królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Spadkodawcą 
był podskarbi królewski hrabia Antoni Tyzenhauz, który w latach 70. 
XVIII w. zlecił organizację szkoły artystycznej w swoich dobrach. 
Na lokalizację wybrano ostatecznie Grodno, gdzie na przestrzeni lat 
pracowali jako nauczyciele tańca najpierw bracia Gaetano i Ludwik Pe-
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tinetti, a następnie małżonkowie Anna i Cosimo Morelli i najważniejsza 
postać – François Gabriel Le Doux (1754, Paryż – 1823, Warszawa). 
To właśnie uczeń Gaetano Vestrisa, koryfej Opery Paryskiej, zorgani-
zował baletnię (sic!) Tyzenhauza, która zmieniła siedzibę na Postawy. 
Do grona najlepszych uczniów Le Doux należeli między innymi: Ma-
rianna Malińska, Dorota Sitańska i Michał Rymiński.

W 1785 r. tancerze wraz z Le Doux przybyli do Warszawy, gdzie 
zastali już działający zespół baletowy, kierowany przez Daniela Curza 
(1753-1822?), który był uczniem Jeana Georgesa Noverre’a, uczył się 
także w Paryżu, a występował m.in. w Londynie, Wenecji i Wiedniu 
– tu pod kierunkiem słynnego Gaspara Angioliniego. W Warszawie 
pojawił się w latach 70. XVIII w., ale ostatecznie angaż na stanowi-
sko tancerza „serio” i baletmistrza Jego Królewskiej Mości otrzymał 
w 1780 r. Do przyjazdu Le Doux kierował małym zespołem i szkołą 
tańca. Do trzeciego rozbioru Polski w 1795 r. balet prosperował bardzo 
dobrze: wystawiano balety wzorowane na dziełach Noverre’a i Angioli-
niego, gościnnie występowali znakomici zagraniczni tancerze, co miało 
niebagatelny wpływ na rozwój rodzimego zespołu, który z kolei wzbo-
gacał swoim tańcem ofertę przedstawień antrepryzy Wojciecha Bogu-
sławskiego. Wybuch Powstania Kościuszkowskiego i rozbiór Polski 
sprawiły, że zespół baletowy uległ rozproszeniu, a Warszawa trafiła 
na piętnaście lat pod okupację pruską. W 1800 r. Le Doux, który pozostał 
w Warszawie, postanowił zorganizować prywatną szkołę, w której uczył 
trzydzieścioro dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Jednak mimo sukcesów 
scenicznych adeptów szkołę rozwiązano z przyczyn finansowych. 

W 1810 r. dekret Fryderyka Augusta, króla Saksonii i księcia War-
szawskiego, ustanowił mecenat teatralny, któremu przewodzić miał 
prezes mianowany przez rząd. Tak powstała Dyrekcja Rządowa, któ-
ra przetrwała do 1915 r. W 1811 r. Bogusławski zorganizował Szkołę 
Dramatyczną, w której nauczano także tańca – przez szereg lat lekcji 
udzielał znany z działalności w teatrach poddańczych Gaetano Petinet-
ti. W 1814 r. dyrektorem Teatru Narodowego został Ludwik Osiński, 
który zatroszczył się o zorganizowanie warszawskiej szkoły baletowej, 
wzorując się na francuskiej placówce. Zanim jednak do tego doszło, 
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w Warszawie odnosili sukcesy włoscy artyści powiązani z niemiecką 
i austriacką sceną: Teresa Ginetti-Guerri i Fortunato Bernardelli – ten 
włoski choreograf pozostawił w warszawskim repertuarze dwa balety, 
cieszące się popularnością do drugiej połowy XIX w. 

Otwarcie warszawskiej szkoły baletowej nastąpiło w 1818 r., a jej 
organizacją zajęli się francuscy tancerze specjalnie sprowadzeni do War-
szawy: Louis Thierry, Maurice Pion, Adele Louis oraz 14-letnia Karolina 
Bizos, która została wkrótce jedną z wiodących solistek, a także Henri 
Debray, który przyjechał nieco później. Istotne było, że funkcja kiero-
wania baletem łączyła się z zarządzaniem szkołą, a praktyki sceniczne 
uczniów rozpoczynały się bardzo wcześnie. Pierwszymi solistkami zo-
stały Julia Mierzyńska i Ludmiła Polichnowska, które wcześniej uczyły 
się w Szkole Dramatycznej. Zabłysły talentem tanecznym już w 1818 r. 
w jednoaktowym balecie Nowa osada Terpsychory nad Wisłą do muzyki 
Karola Kurpińskiego w choreografii Thierry’ego. 

Do szkoły przyjmowano dzieci w wieku od 10 do 13 lat na dwu-
miesięczny okres próbny. Jeśli kandydat spełniał oczekiwania, zostawał 
w szkole na trzy lata. Rodzice lub opiekunowie musieli się zobowiązać, 
że dziecko nie będzie obciążone innymi pracami. Poza tym nauka była 
bezpłatna, podobnie jak obuwie i stroje ćwiczebne. W zamian szkoła 
włączała dzieci do występów w teatrze, nie musząc płacić wynagrodze-
nia. Obowiązkowa była nauka czytania, pisania i rachunków. Dyrekcja 
Thierry’ego charakteryzowała się dużą liczbą premier małych form 
baletowych, obliczonych na skład i umiejętności zespołu. Do repertuaru 
włączano także balety znanych francuskich choreografów, na przykład 
Pierre’a Gardela, Jeana Daubervala czy Louisa Duporta. Zasługą Thier-
ry’ego było zachęcenie Józefa Elsnera i Kurpińskiego do komponowa-
nia muzyki baletowej (Dwa posągi, Mars i Flora, Trzy Gracje). 

Prasa warszawska śledziła postępy uczniów, których edukacja 
po kilku latach zaczęła przynosić efekty. Wyróżniali się: Antonina 
Palczewska, Mikołaj Grekowski, bracia Jan i Leon Wojciech Żurkow-
scy i Wanda Henrietta Liedeman z siostrą. Ważną decyzją dyrektora 
Teatru Narodowego, Osińskiego, było wysłanie do Paryża: Palczew-
skiej, Grekowskiego i Piona – wszyscy podnosili kwalifikacje baletowe 
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pod kierunkiem wybitnego pedagoga, François Coulona. Po roku (sic!) 
wszyscy też wystąpili na scenie Opery Paryskiej w balecie Dansoma-
nia, a największy sukces odniosła Palczewska w solo – mazurze. Pod 
nieobecność trojga tancerzy kierownictwo baletem przejęła Mierzyń-
ska; ze szkoły odszedł Debray, a wcześniej, z powodu choroby, ustąpił 
Thierry. Lata niepokojów politycznych i powstania listopadowego były 
czasem niekorzystnym dla rozwoju szkoły i kadr baletu warszawskiego 
(Grekowski ponownie wyjechał za granicę, Mierzyńska wyszła za mąż 
i odeszła z teatru, a Palczewska po kontuzji pożegnała się z baletem). 

Uwerturą do warszawskiego romantyzmu była zmiana dyrekcji 
i otwarcie w 1833 r. nowego budynku teatralnego, czyli Teatru Wiel-
kiego. Na czele baletu i szkoły stanął Pion, który ponownie wyjechał 
do Paryża, by zorientować się w zmianach, jakie dokonały się na prze-
strzeni kilku lat, a zmieniło się sporo. W szkole warszawskiej klasę 
pierwszą – łącznie trzydzieścioro dzieci – podzielono na dwie gru-
py: dziewcząt i chłopców. Chłopcy przechodzili pod opiekę Romana 
Turczynowicza1, a dziewczęta pod kuratelę panny Ludmiły Anastazji 
Polichnowskiej, której pomagały panna Zuzanna Polyak i pani Józefa 
Antonina Brandt. Klasa dziewcząt dzieliła się na trzy oddziały: pierwszy 
to właściwy corps de ballet (zespół baletowy), drugi to średni corps de 
ballet, a trzeci to dzieci, których było najwięcej. Dzięki temu w zespole 
utrzymywano odpowiednią rotację. Jeśli któraś z dziewcząt posiadała 
szczególne zdolności, nauczycielka przygotowywała ją do przejścia 
do klasy doskonalenia, którą prowadził sam dyrektor baletu, Pion. W tej 
klasie spotykali się zarówno zdolni tancerze, jak i tancerki. 

Grono pedagogiczne powiększyło się o małżonków Konstancję 
i Romana Turczynowiczów oraz siostrę Piona, Eugenię Koss. W 1837 r. 
Warszawę odwiedziła znakomita tancerka wiedeńska, Helena Szlancow-
ska, która zapoznała warszawskie tancerki z techniką tańca na puen-
tach. Rok później do Warszawy przyjechali Filippo i Maria Taglioni, 
którzy wypatrzyli młodziutką, 14-letnią Karolinę Wendt i przygotowali 
do wykonania tytułowej roli w balecie Sylfida. Tymczasem w szkole 
wyrastali już dwaj znakomici bracia Aleksander i Antoni Tarnowscy, 

1 Od 1979 r. patrona warszawskiej szkoły baletowej.
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którzy wkrótce przejęli wszystkie wiodące role w repertuarze. Do War-
szawy przyjeżdżały na występy gościnne, oprócz Taglioni, także Car-
lotta Grisi, Nadieżda Bogdanowa i in. W rolach charakterystycznych 
celowała Turczynowiczowa, a w rolach lirycznych Julia Trawna, Koss 
i Wendt. Wśród tancerzy wyróżniali się w rolach charakterystycznych 
Turczynowicz, Feliks Krzesiński, Jan Popiel, a w rolach groteskowych 
Franciszek Domagalski. Dziesięcioletnia dyrekcja Piona przyniosła 
szkole i baletowi stabilizację i rozwój, a jego następca zadbał, by ko-
lejne dziesięciolecie również pozostawiło widoczny wkład w tradycje 
warszawskiego baletu. 

W latach 1843-1853 szefem szkoły i baletu został Taglioni, zna-
komity tancerz, a później choreograf, twórca pierwszych baletów 
romantycznych. W Warszawie specjalnie dla uczniów przygotował 
kilka baletów. Najlepszym okazał się Diabełek kulawy, w którym za-
debiutowały Karolina i Anna Strauss oraz Maria Frejtag – wszystkie 
trzy zostały później wybitnymi solistkami. Zasługą Taglioniego było 
także dostrzeżenie baletmistrzowskiego talentu Turczynowicza, który 
dzięki poparciu choreografa mógł wyjeżdżać za granicę i przenosić 
na warszawską scenę wszystkie dzieła romantycznego repertuaru, m.
in. Giselle, Esmeraldę, Le diable à quatre, Paquitę, Korsarza, Marco 
Spada. Turczynowicz uczył razem z maestro Taglionim w szkole ba-
letowej, Polichnowska pracowała z uczennicami, a Leon Żurkowski 
prowadził klasę chłopców. Po zakończeniu kariery w 1853 r. do pracy 
w szkole włączyła się Turczynowiczowa i wraz z małżonkiem praco-
wała tam do 1866 r.

Wartym odnotowania jest fakt, że w sezonie 1856/1857 w Warsza-
wie gościł słynny tancerz, choreograf i przede wszystkim pedagog, Carlo 
Blasis, który wystawił kilka swoich baletów, w tym znanego Fausta, 
którego zespół warszawski zatańczył aż sześćdziesiąt jeden razy. Ważny 
jest fakt, że Blasis w czasie, gdy nas odwiedził, miał już za sobą naj-
bardziej owocne lata doświadczeń w dziedzinie pedagogiki baletowej 
w szkole mediolańskiej La Scali i do warszawskiej szkoły starał się 
wprowadzić swoje innowacje. Kurs na włoską szkołę tańca klasycznego 
był w tamtym czasie zwrotem w stronę nowego nurtu, polegającego 



26

między innymi na doskonaleniu wirtuozerii tanecznej. Tendencje te 
zagościły najpierw w Paryżu, zwiastując koniec baletu romantycznego, 
a potem pojawiły się w kolejnych teatrach muzycznych Europy. Przy-
jazd więc samego Blasisa do Warszawy należy uznać za dobre posu-
nięcie ze strony dyrekcji teatrów. Jednak w szkole, a przede wszystkim 
wśród dorosłych artystów, zetknięcie z oczekiwaniami Blasisa wywołało 
zaskoczenie, ponieważ balet warszawski dotychczas bazował na tra-
dycjach szkoły francuskiej, ceniącej w tańcu grację i przedkładającą 
elegancję ustawień – póz tanecznych – nad szybkość i liczbę piruetów.

Włoska szkoła tańca osadziła się na dobre w repertuarze premierą 
baletu Modniarki, czyli Bazar paryski Pasqualle Borriego, który póź-
niej, w latach 70. został choreografem Teatru Wielkiego. Po smutnym 
dla naszej rodzimej historii okresie powstania styczniowego pojawili 
się kolejni włoscy choreografowie: najpierw był to Wirgiliusz Calori 
(1867-1874), który dobrze zapisał się w pamięci warszawskich tancerzy, 
wystawiając m.in. balet Pan Twardowski do muzyki Adolfa Sonnen-
felda. Recenzenci uchwycili różnice w stylu pracy Caloriego: „[…] 
zauważyliśmy jednak, że metoda nauki pana Caloriego odbiegła zanadto 
od dawnych, a tak pięknych i estetycznych wzorów: za wiele wyginań, 
skoków i elewacji widzimy w tej nowej szkole. Dla nas taniec sceniczny 
albo musi być najwyższą ekspresją wdzięku i poezji, choćby zmysło-
wej, lub też, jeżeli wkraczać w dział charakterystyczny, reprezentować 
ma hożość, dziarskość i miejscowy koloryt tańca, jaki odtwarza. Skoki 
i wyginanie się, choćby wykonane najlepiej, nie sprostają jeszcze tym, 
jakimi popisują się akrobaci i akrobatki w cyrkach. Więc balet jako 
taniec podniesiony do godności sztuki rywalizować by z nimi na tej 
drodze nie powinien…”2. Oprócz Caloriego w szkole uczyli: w kla-
sie najstarszej chłopców znakomity solista Antoni Tarnowski, w kla-
sach niższych: Hipolit Meunier, znakomity solista charakterystyczny 
z ogromnym doświadczeniem scenicznym, oraz Konstanty Budzyński 
i Emilia Żeromska.

2 J. Pudełek, Warszawski balet w latach 1867-1915, Polskie Wydawnictwo Muzycz-
ne, Kraków 1981, s. 28.
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Włoski styl zagościł na dobre na warszawskiej scenie, a więc 
i w szkolnictwie. Dopiero dziesięciolecie pracy José Mendeza (1879-
1889) sprawiło, że nastąpił lepszy czas dla baletu warszawskiego. Men-
dez powrócił do dawnej tradycji pokazywania szkolnych przedstawień 
baletowych, dzięki czemu dziatwa szkolna tańczyła m.in. Wesele w Oj-
cowie, Pobór do wojska, Cztery pory roku (wcześniej balety dla uczniów 
opracowywali: Debray, Pion, Taglioni i Turczynowicz). W okresie dy-
rekcji Mendeza w szkole rozpoczęli pracę Zuzanna Spałkowska, Jan 
Walczak i Adam Blancard (będą oni uczyć młodzież jeszcze w okre-
sie międzywojennym). Balety Mendeza nie przypadły publiczności 
warszawskiej do gustu, ale jego zaangażowanie w pracę pedagogiczną 
przyniosło rezultaty. Udane debiuty naszych tancerzy i ich dalsza kariera 
świadczyły o dobrym przygotowaniu warsztatu pod względem technicz-
nym, ale znacznie gorzej wyglądała sytuacja ze środkami aktorskimi, 
czyli baletową pantomimą.

Włoski okres działalności baletu warszawskiego zakończył Raffa-
ele Grassi, który w 1892 r. doprowadził do reformy szkoły baletowej: 
wszystkich uczniów podzielono na pięć klas, przydzielając do każdej 
nauczyciela – opiekuna. Najwyższa klasa łączyła najstarszą grupę 
dziewcząt i chłopców i była pod opieką Grassiego, drugą, młodszą grupę 
powierzono Wiktorii Legrain, która przyjechała z Paryża, trzecią klasę, 
wyłącznie chłopców, oddano Meunierowi, a dwie najmłodsze klasy 
dziewcząt miały uczyć panie: Aniela Gillert i Ernestyna Chronowska. 
Wszyscy nauczyciele mieli realizować jeden program, opracowany 
według zasad szkoły mediolańskiej. Niestety realizacja szkolenia i re-
form zespołu baletowego nie przyniosła wiele korzyści. Sukcesem była 
realizacja baletu Jezioro łabędzie (1900 r.) w wersji Mariusa Petipy 
i Lwa Iwanowa. Ważnym dla szkoły baletowej był pobyt w Warszawie 
Enrica Cecchettiego, który pracował tu w latach 1902-1905. Związany 
wcześniej ze sceną petersburską, był postrzegany w Polsce jako Rosja-
nin (sic!) i nie doceniono właściwie jego wysiłków.

Pierwsze stulecie istnienia szkoły powiązane było nierozłącznie 
z funkcjonowaniem zespołu baletu, ponieważ zajęcia taneczne i spek-
takle odbywały się pod jednym dachem. Egzaminy wstępne odbywały 
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się raz do roku (do czasów Grassiego na końcu sezonu, potem na jego 
początku). Pierwszy miesiąc nauki był sprawdzianem przydatności 
do zawodu i wtedy dokonywano przeglądu uczniów. Lekcje tańca trwa-
ły od 9.00 do 12.00, następnie starsi uczniowie zostawali na próbach 
do godziny 15.00, a dzieci wracały do domów. Raz w tygodniu ucznio-
wie w sali gimnastycznej ćwiczyli rozciąganie. Pod koniec każdego 
roku szkolnego odbywał się popis uczniów (na koniec czerwca lub 
na początku lipca) w obecności wszystkich nauczycieli oraz dyrekcji 
teatru i części zespołu baletowego. Pod koniec XIX w. w szkole reali-
zowano program nauki przedmiotów takich jak pisanie i matematyka, 
ale poziom pozostawiał wiele do życzenia. Bliskość i współpraca, jaka 
łączyła zespół baletowy ze szkołą, była korzystna dla uczniów. Wcześnie 
rozpoczęta, ciągła praktyka sceniczna ułatwiała odkrywanie talentów 
i ogólnego potencjału uczniów, których codziennie widzieli zawodowi 
tancerze, dzięki czemu na bieżąco dokonywali właściwej korekty.

Sprawa emerytur nie była uregulowana, gdyż po powstaniu stycz-
niowym zaborca zatrzymał prace nad przepisami, które dotyczyły tego 
obszaru prawnego.

Do wybuchu I wojny światowej w szkole pracowali przede wszyst-
kim polscy nauczyciele tańca. Na dwa lata klasę doskonalenia, czyli naj-
starszą, przejął znowu Grassi, potem pracował z warszawskim baletem 
czeski choreograf, August Berger. Poziom przygotowania zawodowe-
go podniósł się zarówno pod względem technicznym, jak i aktorskim. 
Dowodem wysokiej jakości szkolenia baletowego były liczne angaże 
warszawskich tancerzy do Baletów Rosyjskich Siergieja Diagilewa. 
Niestety nie można pominąć faktu, że edukacja ogólna pozostawiała 
wiele do życzenia: w Rosji i w Królestwie Polskim nie było obowiązku 
szkolnego, a więc kształcenie ogólne leżało w gestii rodziców. Dopiero 
w 1920 r. doszło do realizacji postulatów reformy szkolnictwa dotyczą-
cych nauki przedmiotów ogólnokształcących.

Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Warszawy w 1915 r. Teatr 
Wielki wraz ze szkołą przeszedł pod zarząd miasta; wtenczas do szkoły 
uczęszczało trzydzieści dziewięć dziewcząt i dwudziestu czterech chłop-
ców. Prawie natychmiast zajęto się wprowadzeniem nauki przedmio-
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tów ogólnokształcących do programu nauczania. Projekt opracowany 
w latach 1916-1917 stał się podstawą Regulaminu Dyrekcji Teatrów 
Miejskich, który zatwierdzono w 1920 r. Oto najważniejsze punkty 
organizacji szkoły: miała znajdować się pod zarządem teatru, a środ-
ki na funkcjonowanie powinny znaleźć się w jego budżecie; szkołą 
kierować miał dyrektor baletu, stojący na czele rady pedagogicznej, 
a wynagrodzenie nauczycieli miało być stałe lub płatne za godziny. 
Przewidziano podział na cztery klasy: wstępną z kursem nauki trwają-
cym jeden rok lub dłużej, klasę pierwszą (trwającą trzy lata) oraz klasę 
drugą i trzecią (trwającą łącznie do trzech lat). Promocja z klasy do klasy 
zależała od indywidualnych postępów ucznia; pełny kurs nauki miał 
trwać od pięciu do ośmiu lat i mógł ulec przyspieszeniu, jeżeli uczeń 
posiadał wyjątkowe zdolności. Raz w roku odbywał się popis szkolny, 
a w trakcie roku uczniowie brali udział w repertuarze teatru, za który 
otrzymywali wynagrodzenie. Zabraniano uczniom występów publicz-
nych w innych placówkach, a absolwenci mieli obowiązek co najmniej 
trzyletniego stażu w teatrach po ukończeniu nauki.

Siedziba szkoły znajdowała się w na zapleczu Teatru Wielkiego 
w tak zwanym domu dochodowym przy ulicy Trębackiej 10 (w ka-
mienicy mieściły się m.in. sale baletowe). Uczniowie korzystali także 
z sali znajdującej się na tyłach sceny Teatru Wielkiego (25x20 m), gdzie 
znajdowało się sześć garderób, które za dnia służyły jako sale lekcyjne. 

W okresie międzywojennym dyrektorem szkoły był Piotr Zajlich, 
z którym współpracowali: Spałkowska, Walczak i Aleksander Gillert. 
W 1920 r. dołączyli: Maria Sznarowska, Bonifacy Śliwiński i Edmund 
Socha. Głównym przedmiotem nauczania był taniec klasyczny, na-
tomiast tańca ludowego i charakterystycznego uczniowie uczyli się 
uczestnicząc w próbach repertuaru baletowego. W tym okresie uczniom 
zalecano naukę przedmiotów ogólnych w szkołach publicznych, poza 
murami szkoły baletowej. W kwestii dotyczącej kształcenia ogólnego 
tancerzy zabrali głos: Zofia Pflanz, znana tancerka i pedagog oraz filia 
baletowa ZASP-u (1919 r.) reprezentowana przez Halinę Szmolcównę, 
Jana Cieplińskiego i Ryszarda Zaczkiewicza – wszyscy postulowali 
utworzenie przy szkole baletowej szkoły ogólnokształcącej. Ostatecz-
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nie ogólnokształcąca szkoła baletu warszawskiego zaczęła działać 
w 1920 r., a jej przełożoną została Maria Zdrojewska. Na przestrzeni 
lat w szkole uczyło się od siedemdziesięciu czterech do stu dwudziestu 
czy stu czterdziestu uczniów. Nauka trwała osiem lat: lekcje baletowe 
odbywały się od 9.00 do 13.00, natomiast od 15.00 do 18.00 prowa-
dzono lekcje ogólnokształcące. W latach 1921-1931 szkoła była płatna, 
ale uczniowie często byli zwalniani z czesnego.

W 1928 r. wprowadzono wreszcie do programu nauczania rytmi-
kę. Dyrektor szkoły, Zajlich, był bardzo konserwatywny i niechętnie 
ulegał nowym modom w dziedzinie tańca. Mimo że powoływano się 
na naukę tańca zgodną z francuskimi tradycjami wykonawczymi, 
nie istniał opracowany program nauczania. Pod koniec lat 30. XX w. 
wprowadzono naukę tańców ludowych i charakterystycznych, w tym 
także elementów wschodnich oraz tańców dawnych. Rytmiki uczy-
ła Elżbieta Willman-Puaczowa, absolwentka Instytutu Rytmiki Emi-
le’a Jaques-Dalcroze’a w Paryżu, a od 1934 r. Jadwiga Hryniewiecka 
zaczęła uczyć tańca nowoczesnego (sic!). Zajęcia te miały za zadanie 
uplastycznić ciało uczniów-tancerzy, którzy po tańcu klasycznym byli 
nieco usztywnieni (ćwiczenia z zakresu tańca wyzwolonego zwiększy-
ły wyrazistość i utanecznienie uczniów). Znakiem czasów było także 
wprowadzenie akrobatyki tanecznej, która utrzymała się w programie 
nauczania do 1939 r. – naukę prowadziła Halina Hulanicka, a w ostatniej 
klasie Hryniewiecka. W połowie lat 30. nastąpiło rozszerzenie programu 
nauczania o dyscypliny pomocnicze takie jak: charakteryzacja, elementy 
kostiumologii czy historia sztuki. Statut Miejskiej Szkoły Baletowej 
z 1938 r. przewidywał nauczanie ogólnokształcące tylko w zakresie 
czterech klas gimnazjalnych – tzw. mała matura i 7-letni program na-
uczania przedmiotów zawodowych. Wysoki poziom kształcenia war-
szawskiej szkoły uwidocznił się dzięki udziałowi tancerzy w konkursach 
baletowych i angażach zagranicznych. Nagrody na międzynarodowych 
konkursach zdobywali tancerze zarówno prezentujący się w repertuarze 
klasycznym, ludowym, jak i w nowo powstałych technikach tanecznych. 

W czasie okupacji niemieckiej w Warszawie działała szkoła baletowa 
w bardzo ograniczonym zakresie, a na jej czele stanął Leon Wójcikowski.
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Po zakończeniu II wojny światowej w latach 1945-50 powstało 
kilka szkół prywatnych. W latach 50. otwarto pięcioletnie licea cho-
reograficzne, które miały na celu uzupełnić kadrę zespołów baletowych 
w lokalnych teatrach muzycznych (Warszawa, Gdańsk, Sosnowiec, Po-
znań). Ostatecznie w 1954 r. powołano do życia cztery dziewięcioletnie 
państwowe szkoły baletowe (ośrodek sosnowiecki przenosząc później 
do Bytomia), do których dołączyła w 1975 r. Łódź. Szkoły zintegrowały 
kształcenie zawodowe z ogólnokształcącym z prawem do zdawania 
matury. Natomiast zanikowi uległo prywatne szkolnictwo taneczne.

W zniszczonej, powojennej Warszawie szkoła baletowa pojawiła 
się w 1949 r. – najpierw trafiła do lokalu po teatrze muzycznym „Wró-
belek Warszawski”, a następnie do baraku przy Alei Niepodległości. 
Potem przeniosła się do odbudowanego już skrzydła Teatru Wielkiego 
i za sprawą Arnolda Szyfmana otrzymała własny budynek przy ulicy 
Moliera, w którym zaczęła funkcjonować od roku szkolnego 1955/1956. 

Na terenie szkoły odbywały się kursy kwalifikacyjne dla czynnych 
zawodowo tancerzy, którzy nie zdążyli przed wojną ukończyć edukacji. 
W latach 1963-65 zorganizowano seminarium metodyczne pod kierun-
kiem wybitnego rosyjskiego pedagoga, Olgi Illiny, a w latach 1954-73 
warszawska szkoła prowadziła dział pedagogiczny, na który byli kiero-
wani uczniowie po V klasie, mający mniejsze zdolności taneczne, ale 
interesujący się pedagogiką. Od 1958 r. do szkoły przyjeżdżali radziec-
cy pedagodzy baletowi: Olga Jordan, Borys Kumysnikow, Aleksander 
Sobol, Natalia Konius, Illina, Nikołaj Morozow, Irina Michajliczenko, 
Nikołaj Boczarnikow, Kira Kniaziewa, Gennadij Lediach. 

Pod koniec lat 40. polscy tancerze zaczęli wyjeżdżać na studia 
pedagogiczne do moskiewskiego GITiSu (uczelnia kształcąca m.in. 
choreografów i pedagogów baletowych), a później do leningradzkiego 
Konserwatorium. Podjęto próbę zorganizowania studiów choreograficz-
no-pedagogicznych w warszawskiej siedzibie PWST. Ukończył je tylko 
jeden rocznik z 1959 r., m.in. Izabela Gorzkowska, Maria Gwardys, 
Barbara Kasprowicz i Maria Surowiak, które później były związane 
pracą pedagogiczną z warszawską szkołą baletową. Z grona solistów 
okresu międzywojennego w szkole warszawskiej uczyli m.in.: Wójci-
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kowski (do 1960), Zygmunt Dąbrowski (do 1965), Zbigniew Kiliński 
(do 1966), a także Irena Szymańska, Irena Jedyńska, Irena Topolnicka 
i Marian Winter. 

W 1973 r. otwarte zostały zaoczne studia z zakresu pedagogiki 
tańca w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej3 (22 
i 23 kwietnia 2018 r. obchodzono 45-lecie kierunku na Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Chopina). Kierunek Pedagogika Baletu (obecnie 
pod nazwą: Pedagogika Baletowa) w ramach corocznych kursów letnich 
gości od szeregu lat uznanych metodyków tańca klasycznego i innych 
form tańca z leningradzkich/petersburskich uczelni, a większość absol-
wentów tego kierunku zasila ośrodki szkoleniowe w Polsce i za granicą. 

W latach 50. i późniejszych do kadry szkoły dołączyli także repa-
trianci w osobach: Henryka Giero, Lidii Kowcz i Raissy Kuzniecowej. 
Metodyka nauczania tańca klasycznego oparta została na radzieckim 
(rosyjskim) systemie szkolenia, opracowanym przez Agrippinę Wa-
ganową. Jej podręcznik Osnowy kłassiczieskowo tanca został przetłu-
maczony w 1952 r. na język polski przez Olgę Sławską, absolwentkę 
warszawskiej szkoły z 1932 r. Interesującym posunięciem ze strony 
Bożenny Jurkiewicz, dyrektora warszawskiej szkoły, było nawiązanie 
współpracy ze szkołą baletową przy Operze Paryskiej: w latach 90. 
w szkole warszawskiej gościli paryscy nauczyciele baletu: Pierette 
Malarte, Gilbert Mayer i Nicole Cavallin. Dodatkowo Barbara Sier-
-Janik, będąc wówczas pedagogiem w szkole warszawskiej, wyjechała 
na staż do paryskiej szkoły baletowej i przekazała swoje doświadcze-
nia w dziedzinie metodyki nauczycielom polskich szkół i ośrodków 
szkoleniowych.

Na przestrzeni blisko 70-letniej powojennej historii warszawskiej 
szkoły baletowej większość absolwentów do końca lat 80. bez problemu 
znajdowała zatrudnienie w Teatrze Wielkim lub innych placówkach 
(w teatrach muzycznych, Polskim Teatrze Tańca – Balecie Poznańskim, 
zespole Pantomimy Wrocławskiej, zespołach pieśni i tańca „Mazow-
sze”, „Śląsk” i in.). Wielu ma na swoim koncie sukcesy międzynarodo-

3 Więcej zob. Z. Kupidura, Kierunek Taniec na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina. Historia, pedagodzy, działalność, s. 81. (Przyp. red.)
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we, a niektórzy stale pracują w zagranicznych ośrodkach tanecznych. 
W szkole przez lata rozszerzała się oferta przedmiotów nauczania i pra-
cowało w niej grono wybitnych indywidualności np. Jadwiga Grafczyń-
ska (rytmika), Elżbieta Romanowa (historia tańca, audycje muzyczne), 
Gwardys (gra aktorska i taniec charakterystyczny), Hanna Chojnacka 
(interpretacje muzyczno-ruchowe, taniec historyczny, taniec charaktery-
styczny) i wielu innych, w tym absolwentów, którzy, często z bogatym 
doświadczeniem scenicznym, wracali do swojej szkoły.

Warszawska szkoła baletowa jest najstarszym ośrodkiem szkolenia 
tanecznego w Polsce. W ciągu dwustu lat istnienia jej uczniowie zbu-
dowali wizerunek baletu polskiego, także za granicą, zaświadczając 
swoimi umiejętnościami o zdolnościach w różnych dziedzinach tańca: 
od klasyki baletowej przez taniec ludowy aż po najnowsze techniki 
taneczne. W roku jubileuszu warto rozważyć, jak skorzystać z lat do-
świadczeń innych krajów i obrać kierunek rozwoju naszego szkolnic-
twa najbliższy naszym tradycjom wykonawczym, które wzbogacone 
o nowe, ale już sprawdzone zdobycze metodyczne pomogą prowadzić 
utalentowaną tanecznie młodzież przez kolejne stulecie.
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Mgr Joanna Sibilska – absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu 
(1987). Ukończyła dwa kierunki studiów w Państwowym Konserwatorium im. 
Nikołaja Rimskiego-Korsakowa w Petersburgu: jako historyk baletu i krytyk 
baletowy oraz pedagog-korepetytor (oba w 1993 r.). Od ponad dwudziestu lat 
wykładowca historii tańca i baletu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina w Warszawie. Nauczyciel historii tańca w Ogólnokształcącej Szkole 
Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie. Autorka ponad dwustu 
biogramów polskich artystów baletu, w tym dla III tomu Słownika biogra-
ficznego teatru polskiego, i publikacji z zakresu historii baletu. Pracowała 
także w Muzeum Teatralnym w Warszawie, łódzkiej szkole baletowej i jako 
specjalistka ds. zbiorów baletowych w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej 
w Warszawie. Wykłada historię tańca w Mazowieckim Instytucie Kultury 
i sporadycznie na Uniwersytetach III Wieku. Jest doktorantką Instytutu Sztu-
ki Polskiej Akademii Nauk.
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WARSZAWSKA EDUKACJA TANECZNA  
POZA INSTYTUCJAMI W XX W.

Streszczenie:
W dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce edukacja w zakresie tańca mo-
dernistycznego i eksperymentalnych form ruchu zaczęła rozwijać się na szeroką 
skalę. Centrum eksploracji kierunków pozaklasycznych stała się Warszawa. 
Celem artykułu jest prześledzenie, jak w kolejnych dekadach funkcjonowały 
prywatne szkoły i inne ośrodki edukacji tanecznej w stolicy. Dlaczego upadały 
kolejne niepaństwowe inicjatywy, jaki wpływ na to miała sytuacja politycz-
no-społeczna, kiedy i w jakiej formie nastąpiło usankcjonowanie działalności 
pozainstytucjonalnych ośrodków związanych ze sztuką tańca. Artykuł przed-
stawia panoramę warszawskiej edukacji tanecznej, począwszy od prywat-
nych szkół zakładanych przez wybitne tancerki i choreografki w latach 20. 
i 30., przez kryzys powojenny i zahamowanie rozwoju prywatnych inicjatyw 
oraz ewoluujący dynamicznie od lat 80. model kształcenia warsztatowego, 
aż do otwarcia granic po 1989 r. i początek swobodnej ekspansji inicjatyw 
związanych z tańcem współczesnym. 
Słowa kluczowe: edukacja, taniec, Warszawa, szkolnictwo prywatne, CPARA, 
COMUK, COPSA

W rozwoju warszawskiej edukacji tanecznej poza instytucjami1 w XX w. 
można wyróżnić cztery fazy, które wyznaczają ważne dla Polski, tym 

1 Niniejszy artykuł poświęcony jest tym zjawiskom w obszarze warszawskiej edu-
kacji tanecznej w XX w., które rozwijały się niezależnie od państwowych instytucji 
kultury. Prywatne ośrodki tańca nie były subwencjonowane przez władze miasta, 
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samym dla stolicy, cezury historyczne. Jest to podział umowny, wska-
zujący na kolejne stadia rozwoju szkolnictwa prywatnego i edukacji 
w zakresie tańca, uzależnione od sytuacji politycznej oraz sprzyjają-
cych lub niekorzystnych warunków dla budowania stabilnej pozycji 
tańca na mapie kulturalnej miasta. Etapy te łączą się odpowiednio bądź 
to z dynamicznym rozwojem i popularyzacją awangardowych form 
sztuki choreograficznej w Warszawie, bądź też z postępującym proce-
sem zahamowania jej ewolucji i pogłębiającym się kryzysem nowego 
tańca2, a co za tym idzie wszelkich form jego popularyzacji – w tym 
edukacji. Przy opracowaniu wyróżnionych faz korzystałam z dostęp-
nych źródeł, przy czym należy zauważyć, iż ilość materiałów faktogra-
ficznych w zakresie warszawskiej edukacji tanecznej poza instytucjami 
w XX w. jest wprost proporcjonalna do dynamiki jej rozwoju w po-
szczególnych okresach.3 Na podstawie zgromadzonych dokumentów 

a rozwijały się dzięki niezależnym inicjatywom artystów utrzymujących je ze środ-
ków własnych bądź też z pozyskanych wpłat za studia. Wszystkie fundacje, stowa-
rzyszenia oraz zespoły tańca współczesnego zakładane w II poł. XX w. w Warszawie, 
korzystające okazjonalnie ze wsparcia rzeczowego niektórych instytucji, np. w po-
staci nieodpłatnego dostępu do sal prób, prowadziły działalność non profit. Należy 
jednak zaznaczyć, iż od lat 50. w ramach Departamentu Amatorskiego Ruchu Arty-
stycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki powoływano różne jednostki organizacyjne, 
mające na celu wspieranie artystów wywodzących się z tzw. „ruchu amatorskiego”, 
np. w formie bezpłatnych zaproszeń na organizowane na terenie całej Polski kursy 
i warsztaty w zakresie rozmaitych form tańca (w tym modern  dance i jazz  dance). 
Była to m.in. powołana w 1957 r. Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Arty-
stycznego, przekształcona następnie, w 1970 r., w Centralny Ośrodek Metodyki Upo-
wszechniania Kultury. Odrębną instytucją był założony w 1954 r. Centralny Ośrodek 
Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego, który specjalizował się w doskonaleniu 
kadr pedagogicznych. 
2 Sformułowania „nowy taniec” używam tu dla określenia wszystkich form tańca, 
jakie kształtowały się w pierwszych dekadach XX w. w opozycji do tańca akademic-
kiego. 
3 Przy opracowaniu tematu szczególne pomocne okazały się publikacje Bożeny Ma-
montowicz-Łojek i Ireny Turskiej. Równie cenna jest literatura biograficzna i wspo-
mnieniowa – zapiski Janiny Mieczyńskiej-Lewakowskiej, Tacjanny Wysockiej czy 
Stefanii Grodzieńskiej, jak również dokumenty urzędowe oraz materiały prasowe, 
szczególnie zaś recenzje i artykuły Henryka Lińskiego i Jana Ostrowskiego-Naumof-
fa, które często cytuje w Terpsychorze i lekkich muzach. Tańcu widowiskowym w Pol-
sce w okresie międzywojennym (1918-1939) Mamontowicz-Łojek. Ważnym źródłem 
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i bezpośrednich relacji artystów można więc dokonać prostej klasyfi-
kacji, która wskazuje na znaczącą rolę uwarunkowań historycznych 
i przeobrażeń społeczno-politycznych w procesie formowania się pry-
watnych i pozarządowych inicjatyw w zakresie warszawskiej edukacji 
tanecznej. Są to następujące etapy: 
• okres dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939), z uwzględ-

nieniem tych zdarzeń w zakresie warszawskiej edukacji tanecznej, 
które miały miejsce jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę nie-
podległości,

• okres okupacji i działalności konspiracyjnej artystów tańca w ob-
szarze edukacji tanecznej (1939-1945),

• okres Polski Ludowej (1945-1989),
• ostatnia dekada XX w.; 1989 r. jako symboliczny początek prze-

budowy systemu politycznego w Polsce. 

Okres dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939) – rozwój 
zawodowego prywatnego szkolnictwa tańca scenicznego

Z uwagi na rolę Warszawy jako ogólnopolskiego centrum kultural-
nego, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości właśnie tu szkolnictwo 

wiedzy są również najnowsze publikacje dotyczące awangardy tanecznej dwudzie-
stolecia międzywojennego, m.in. praca pod redakcją Joanny Szymajdy oraz materiały 
ikonograficzne zgromadzone w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Badacz natrafia 
jednak na poważne problemy przy próbie udokumentowania działalności pedago-
gów, tancerzy i choreografów w zakresie edukacji tanecznej w Polsce powojennej. 
Tu znów sięgnąć można po opracowania Turskiej czy Mamontowicz-Łojek, ale 
są to raczej wzmianki na temat regresu omawianej formy kształcenia artystycznego, 
autorki bowiem skupiają się na omówieniu sytuacji szkolnictwa baletowego (w tym 
również warszawskiego). Cennym źródłem wiedzy są natomiast wydawnictwa CO-
MUK, jak również zgromadzone w pokonferencyjnej publikacji Taniec współczesny 
w Polsce w drugiej połowie XX wieku  (red. A. Banach, J. Grzybowski, S. Nieśpia-
łowska-Owczarek) wspomnienia polskich choreografów, którzy odbywali nieformal-
ne kształcenie w zakresie nowych, innych niż baletowe form tańca m.in. w ośrodku 
warszawskim. W odniesieniu do ostatniej dekady XX w. najważniejsze okazały się 
relacje bezpośrednie artystów tańca działających w owym czasie na terenie War-
szawy, jak również informacje zaczerpnięte ze stron internetowych poszczególnych 
fundacji, stowarzyszeń oraz zespołów tańca pracujących w stolicy. Równie ważnym 
dokumentem jest Raport o stanie tańca w Warszawie przygotowany w 2011 r. przez 
Julię Hoczyk.
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prywatne w zakresie kształcenia w nowych formach tańca rozwinęło 
się najpełniej. Prywatne szkoły zaczęto otwierać już w latach 20., ale 
kulminacja tego zjawiska nastąpiła w kolejnej dekadzie. Należy przy 
tym pamiętać, że pierwszymi niezależnymi szkołami kształcącymi w za-
kresie rytmiki metodą Émile’a Jaques-Dalcroze’a były szkoła Franciszki 
Kutnerówny założona prawdopodobnie w 1907 lub 1909 r.4 oraz szkoła 
Janiny Mieczyńskiej działająca od 1912 r. Jak podaje Bożena Mamon-
towicz-Łojek, w roku szkolnym 1937/1938 w Warszawie działało 13 
prywatnych zawodowych szkół tańca.5

Były to:
• Prywatna Szkoła Rytmiki i Plastyki Janiny Mieczyńskiej (ul. Mar-

szałkowska 74),
• Prywatna Szkoła Tańca Scenicznego Tacjanny Wysockiej (ul. Sien-

na 16),
• Studium Tańca Artystycznego i Gimnastyki Felicji Brattówny i Ja-

dwigi Hryniewieckiej,
• Prywatna Szkoła Tańca Artystycznego i Rytmiki Ireny Szymańskiej 

(ul. Widok 1 m.12),
• Prywatna Szkoła Tańca Artystycznego i Gimnastyki Rytmicznej 

Ruth Sorel (ul. Nowy Świat 37 m.1),
• Prywatna Szkoła Gimnastyki i Tańca Artystycznego Ireny Prusickiej 

(ul. Królewska 31, Boduena 4, Kredytowa 5),

4 Dwa źródła podają różne daty: w Encyklopedii Muzycznej PWM jako rok założenia 
szkoły przez Franciszkę Kutnerównę podano 1909, a w Polskim szkolnictwie baleto-
wym w okresie międzywojennym – 1907. Por. H. Murłowska, Jaques-Dalcroze Emil, 
[w:] E. Dziębowska (red.), Encyklopedia Muzyczna PWM t. 4, Polskie Wydawnictwo 
Muzyczne, Kraków 1993, s. 427; B. Mamontowicz-Łojek, Polskie szkolnictwo bale-
towe w okresie międzywojennym, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978, 
s. 183.
5 Źródło: AAN, Akta Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nr 
7110: Spis szkół rytmiczno-plastycznych na terenie Rzeczypospolitej na rok szkolny 
1937/1938. Za: B. Mamontowicz-Łojek, dz. cyt., s. 243. Podobne zestawienie autorka 
podaje w Terpsychorze i lekkich muzach…, choć widać niewielkie rozbieżności po-
między tymi spisami. Por. B. Mamontowicz-Łojek, Terpsychora i lekkie muzy. Taniec 
widowiskowy w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939), Polskie Wydawnic-
two Muzyczne, Kraków 1972, s. 89.
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• Prywatna Szkoła Gimnastyki i Tańca Artystycznego Judyty Berg 
(ul. Królewska 23),

• Prywatna Szkoła Gimnastyki Nowoczesnej i Tanecznej Boruńskiej 
i Pfefferówny (ul. Marszałkowska 56 m. 26),

• Szkoła Baletu Zofii Pflanz-Drubieckiej (ul. Marszałkowksa 72),
• Studium Baletowe Haliny Jasiewicz (ul. Sienkiewicza 8 m.5),
• Prywatna Szkoła Gimnastyki Rytmicznej i Tańca Florentyny Hi-

lsenrad (ul. Nowy Świat 49 m.1),
• Prywatne Zawodowe Kursy Baletowe Zygmunta Dąbrowskiego 

(ul. Nowy Świat 64 m.14),
• Szkoła Rytmiki i Plastyki Janiny Batawia (ul. Rysia 1).

Wykaz ten świadczy o zdecydowanej tendencji wzrostowej w ob-
szarze rozbudowy warszawskiego prywatnego szkolnictwa tanecznego 
– trzy lata wcześniej w stolicy działało sześć prywatnych placówek 
tego typu.6 Wpływ na dynamizujący się proces popularyzacji edukacji 
w zakresie nowych form tańca mieli oczywiście wszyscy prekursorzy 
tej formy sztuki pochodzący z Europy Zachodniej czy Stanów Zjed-
noczonych, a w szczególności François Delsarte, Jaques-Dalcroze, 
tancerki wyzwolone, jak również artyści związani z nurtem tańca wy-
razistego.7 Ogromne znaczenie ma fakt, iż większość z tych wybitnych 
teoretyków i praktyków tańca odwiedziła Warszawę już na początku 
stulecia.8 Istotne jest również, iż wielu Polaków studiowało rytmikę 

6 Informacje te podaje Wiktor Czerniewski w opracowaniu Szkolnictwo artystyczne 
w liczbach w roku szkolnym 1934/1935. Za B. Mamontowicz-Łojek, Polskie szkolnic-
two baletowe…, dz. cyt. s. 186.
7 Mam tu na myśli przede wszystkim tancerki wyzwolone, Amerykanki: Loïe Fuller 
i Isadorę Duncan, jak również przedstawicieli niemieckiego Ausdruckstanz: Mary 
Wigman, Haralda Kreutzberga czy Kurta Joossa.
8 W latach 1904-1907 w Warszawie ze swoimi recitalami gościła trzykrotnie Dun-
can, Emile Jaques-Dalcroze odwiedził Warszawę w 1912 r., a tancerze ekspresjoni-
styczni przyjeżdżali do stolicy Polski w latach 30.: Jooss w 1934 r. i 1937 r., Wigman 
w 1935 r., a Kreutzberg w 1938 r. Za: H. Raszewska-Kursa, Losy indywidualne jako 
egzemplifikacja losów międzywojennej awangardy albo: mistrzynie i uczennice. Jani-
na Mieczyńska i Irena Prusicka, [w:] J. Szymajda (red.), Polskie artystki awangardy 
tanecznej. Historie i rekonstrukcje, Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Adama Mickie-
wicza, Warszawa 2017, s. 35.
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Jaques-Dalcroze’a za granicą,9 a absolwenci Instytutu w Hellerau lub 
jego filii po powrocie do ojczyzny rozpoczynali pracę pedagogiczną. 
Wśród polskich tancerek i choreografek odnajdziemy też absolwentki 
szkół tańca plastycznego, szkół Isadory Duncan i ich filii (Mieczyńska, 
Halina Hulanicka) i szkół tańca ekspresjonistycznego czy letnich kursów 
tej formy ekspresji ruchowej (Irena Prusicka, Pola Nireńska, Jadwiga 
Hryniewiecka, Mieczyńska). Do Warszawy przyjeżdżali też pedagodzy 
zagraniczni, którzy podejmowali współpracę ze szkołami prywatnymi, 
niektórzy z nich zakładali własne.10 Bezpośrednią przyczyną popular-
ności nowych form tańca i wzrostu liczby szkół artystycznych o takim 
profilu w latach 30. był I Międzynarodowy Konkurs Tańca Artystyczne-
go, który odbył się w dniach 9-16 czerwca 1933 r. w Teatrze Wielkim 
w Warszawie. Tego typu wydarzenia odbywały się w dwudziestoleciu 
międzywojennym w różnych miastach europejskich (Paryż, Wiedeń, 
Berlin, Bruksela) i cieszyły się wielkim uznaniem. W warszawskiej 
imprezie wzięło udział ok. stu trzydziestu tancerzy z dwudziestu trzech 
krajów, z czego polska reprezentacja liczyła ok. sześćdziesięciu osób.11 
Na tym konkursie nasi rodzimi tancerze nie zdobyli jeszcze najwyższych 
laurów, ale już wkrótce miało się to zmienić. Inny cel natomiast został 
osiągnięty – znacząco wzrosło zainteresowanie nowymi formami tańca.

Prywatne szkoły tańca scenicznego otwierano na podstawie koncesji 
wydawanych przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego po zatwierdzeniu programu, statutu i składu grona pedago-
gicznego. Placówki te były regularnie wizytowane.12 Głównym celem 

9 Metodę rytmiki studiowali miedzy innymi Mieczyńska, Stefan Wysocki, Wysocka, 
Adolfina Paszkowska czy Kutnerówna.
10 W szkole Mieczyńskiej zatrudnienie znaleźli pochodzący z Niemiec tancerze: 
Ruth Abramovitsch Sorel oraz Georg Groke, a także Czeszka Wera Zahradnik czy 
Ingeborga Kracker, a w studium Felicji Brattówny i Jadwigi Hryniewieckiej tańców 
orientalnych nauczał sprowadzony z Iranu Sem Hyor. Na przełomie 1937/38 Sorel 
otworzyła w Warszawie Szkołę Tańca Artystycznego i Gimnastyki Rytmicznej. Zob. 
B. Mamontowicz-Łojek, Taniec ekspresjonistyczny w Polsce, „Miesięcznik Literac-
ki” 1984, nr 11/12, s.145 i 149; taż, Polskie szkolnictwo baletowe…, dz. cyt., s. 203 
i 218. 
11 Zob. B. Mamontowicz-Łojek, Terpsychora i lekkie muzy…, dz. cyt., s.74.
12 Wysocka w swoich wspomnieniach podaje, że jednym z wizytatorów, przedstawi-
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ich działalności stało się kształcenie zawodowych tancerzy i tancerek 
(przede wszystkim estradowych, a także rewiowych) oraz przyszłych 
pedagogów tańca. Równie ważne było ciągłe podnoszenie kwalifikacji 
kadry szkolącej, jak też poziomu jakości i efektów kształcenia, co wkrót-
ce zaczęło się przekładać na widoczne osiągnięcia artystyczne uczniów 
i absolwentów13. Nauka w prywatnych szkołach tańca kończyła się uzy-
skaniem dyplomu zawodowego, trwała zazwyczaj od roku do pięciu lat 
(najczęstsze były kursy trzyletnie), a w ramach szkolenia organizowano 
klasy amatorskie i profesjonalne oraz artystyczne i pedagogiczne. W la-
tach 20. jednostki te specjalizowały się przede wszystkim w zakresie 
rytmiki i umuzykalnienia, dość szybko jednak zaczęły rozbudowywać 
swoje programy o różne techniki i formy tańca, tak, by w latach 30. 
specjalizować się w ich nauczaniu.14 W większości placówek nauczano 
przedmiotów z zakresu kształcenia muzycznego i tanecznego, a obok 
zajęć praktycznych odbywały się również teoretyczne, w tym teoria i hi-
storia muzyki oraz tańca, anatomia, fizjologia. W ramach takiego szkole-
nia funkcjonowały też zajęcia międzywydziałowe, które dawały szansę 

cieli MWRiOP był Mieczysław Skolimowski; zob. T. Wysocka, Wspomnienia, Czy-
telnik, Warszawa 1962, s. 132. 
13 Polska reprezentacja uczennic prywatnych szkół tańca zdobywała nagrody zarów-
no w tańcach solowych i zespołowych na organizowanych w Europie w latach 30. 
XX w. międzynarodowych konkursach tańca. Wśród wyróżnionych zespołów znala-
zły się grupy Mieczyńskiej, Hryniewieckiej i Brattówny czy Ireny Prusickiej. Indywi-
dualne trofea zdobywały m.in. Ziuta Buczyńska, Pola Nireńska, Pola Szenkerówna, 
Halina Radlińska czy Danuta Kwapiszewska. Zob. M. Zawadzka, Emil Jaques-Dal-
croze i jego rytmika – wpływ metody na rozwój tańca, teatru i innych sztuk performa-
tywnych XX wieku, niepublikowana praca dyplomowa, Podyplomowe Studia Teorii 
Tańca, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa 2013, praca napisana 
pod kierunkiem prof. E. Wycichowskiej, s. 50-53. 
14 W latach 30. w poszczególnych prywatnych szkołach tańca nauczano tańca pla-
stycznego, wyzwolonego, wyrazistego, jak również ludowych tańców polskich, 
orientalnych, a także akrobatyki. W programach nauczania większości szkół znalazł 
się też taniec klasyczny. Istniały również prywatne szkoły i kursy tańca klasycznego, 
ale jeśli chodzi o poziom kształcenia i liczbę pozyskiwanych uczniów, przegrywały 
one z najwyżej ocenianą w tym zakresie szkołą baletową przy Teatrze Wielkim (póź-
niej przekształconą w Państwową Szkołę Baletową). [Więcej o historii szkoły zob. 
J. Sibilska, Warszawska szkoła baletowa – jedna z najstarszych w Europie. Historia, 
rozwój, zmiany, s. 21. (Przyp. red.)]
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na wszechstronne wykształcenie, co często praktykowano na przykład 
w szkole Tacjanny Wysockiej, gdzie jeden kurs uzupełniano zajęciami 
drugiego wydziału. Tak szkoliły się Stefania Górska, Estera Besserówna 
czy Jadwiga Mierzejewska. Należy przy tym zaznaczyć, że przedmio-
ty teoretyczne były raczej nieobowiązkowe, o czym świadczą relacje 
absolwentek.15 Programy podlegały różnym zmianom i modyfikacjom, 
które prowadziły do profesjonalizacji kształcenia i określenia profilu 
szkoły jako przede wszystkim tanecznego. W szkołach tego typu uczyły 
się przede wszystkim kobiety. Według zgromadzonych przez Wiktora 
Czerniewskiego danych w roku szkolnym 1934/1935 w Warszawie 
na ogólną liczbę 630 uczniów szkół tańca przypadało 11 mężczyzn, 
a w roku szkolnym 1937/1938 naukę w nich pobierały 464 kobiety i 19 
mężczyzn.16 Edukacja w prywatnych szkołach była płatna. Jak podaje 
Mamontowicz-Łojek, opłaty były na tyle wysokie, że powszechnym 
zjawiskiem stała się częsta redukcja liczby studentów w obrębie po-
szczególnych roczników. Kierowniczki niektórych szkół przyznawały 
jednak co zdolniejszym uczennicom stypendia. Praktykowane były rów-
nież zwroty kosztów nauki z wynagrodzeń przyznawanych za udział 
w komercyjnych występach szkolnego zespołu.

W omawianym okresie wpływ prywatnych szkół tańca na życie 
artystyczne Warszawy jest nie do przecenienia. Uczennice i absolwent-
ki tych ośrodków prezentowały swoje umiejętności nie tylko podczas 
festiwali tańca i publicznych pokazów szkolnych zespołów, ale zasilały 
również zespoły taneczne występujące w teatrach rewiowych, kabare-
tach literackich czy w filmie. Uczestniczyły w przedstawieniach Teatru 
Reduty, Teatru Nowości, Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego czy 
Teatru Polskiego, odbywały tournées zagraniczne. Były rozpoznawalne 
i uwielbiane przez stołeczną publiczność, o czym świadczą pochleb-
ne recenzje ukazujące się niezwykle często w prasie międzywojennej. 
Zdobywały również laury na międzynarodowych konkursach tańca, 

15 Informacje te podaje Mamontowicz-Łojek, która przeprowadzała ankiety wśród 
absolwentek prywatnych szkół tańca scenicznego okresu dwudziestolecia międzywo-
jennego; zob. B. Mamontowicz-Łojek, Polskie  szkolnictwo baletowe…, dz. cyt., s. 
220.
16 Zob. tamże, s. 190.
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by wspomnieć chociażby o zaszczytnym tytule najlepszego tancerza 
świata, jaki przypadł w udziale Ziucie Buczyńskiej podczas Olimpiady 
Tanecznej w Berlinie w 1936 r. Obok tej wybitnej tancerki doceniono 
w Europie również inne absolwentki warszawskich szkół tańca: Nireń-
ską, Hryniewiecką, Danutę Kwapiszewską, Prusicką czy Franciszkę 
Mannównę. Placówki te mogą się również poszczycić wybitnymi ab-
solwentami, którzy w powojennej Polsce wpływać będą na życie arty-
styczne i edukację w dziedzinie tańca i choreografii kolejnych pokoleń. 
Są wśród nich wybitni choreografowie, tancerze, pedagodzy, badacze 
historii i teorii tańca, krytycy, by wymienić chociażby Jana Ciepliń-
skiego, Irenę Turską, Górską, Mierzejewską, Zofię Kwaśnicową, Alicję 
Ludwikiewiczową czy Lię Rotbaum. To zasługą środowiska tanecz-
nego dwudziestolecia międzywojennego, w skład którego wchodzili 
zarówno tancerze i choreografowie związani z tańcem akademickim, 
jak i przedstawiciele tańca awangardowego, było powołanie w 1933 r. 
w Warszawie Towarzystwa Miłośników Sztuki Tanecznej oraz koncep-
cja utworzenia teatru tańca jako miejsca, w którym upowszechniałoby 
się i promowało tę właśnie dziedzinę sztuki.17

Okres okupacji i działalności konspiracyjnej artystów tańca 
w obszarze edukacji tanecznej (1939-1945) – licencje na prowa-
dzenie działalności artystycznej, lekcje prywatne 

Wybuch II wojny światowej całkowicie zaprzepaścił szansę na dal-
szy edukacyjny i artystyczny rozwój większości prywatnych placówek 
tańca scenicznego działających w dwudziestoleciu międzywojennym. 
Szkoły te właściwie z dnia na dzień przestały działać, a ich założycielki 
oraz kadra pedagogiczna stanęli przed koniecznością organizowania 
swojego życia na nowo „pośród wzburzonej, zniekształconej rzeczywi-
17 Brak dokumentacji na temat działalności takiego teatru, o czym więcej zob. B. 
Mamontowicz-Łojek, Terpsychora  i lekkie muzy…, dz. cyt., s. 53. [W przekonaniu 
redaktorki niniejszej monografii 1933 r. można przyjąć jako początkową datę starań 
warszawskiego środowiska tanecznego o utworzenie centrum sztuki tańca – sceny 
przeznaczonej wyłącznie dla tej dziedziny sztuki. Program Centrum Sztuki Tań-
ca 2017-2019 w Warszawie, w ramach którego ukazuje się niniejsza publikacja, 
jest więc w pewnym sensie spadkobiercą dążeń wcześniejszych pokoleń – dążeń 
w 2018 r. wciąż nie w pełni zrealizowanych. (Przyp. red.)]
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stości”18. Niestety najczęściej wiązało się to z koniecznością całkowitej 
rezygnacji z działalności artystycznej na rzecz ciężkiej pracy i trudnej 
egzystencji w warunkach okupacyjnych. Wielu artystów dwudziesto-
lecia międzywojennego na zawsze opuściło Polskę, w tym Ruth Sorel, 
Georg Groke czy Yanka Rudzka.19 Inni zajmowali się handlem, pracą 
administracyjną bądź usługową. Niemniej jednak wiele tancerek, jak 
na przykład Mannówna, Stefania Grodzieńska, Helena Grossówna czy 
Kwapiszewska sporadycznie pojawiało się na scenach warszawskich 
lokali i małych teatrzyków (Bagatela, teatry Na Antresoli czy Femina), 
by stworzyć namiastkę normalności poprzez działalność artystyczną 
i udział w rewiach oraz programach kabaretów literackich. Działalność 
pedagogiczna w zakresie nowych form tańca, umuzykalnienia i rytmiki 
ograniczała się w owym czasie przede wszystkim do prywatnych lekcji 
udzielanych w domach na tajnych kompletach (Mieczyńska, Wysoc-
ka, Grodzieńska). Powstawały też nowe spektakle. W latach 1943-44 
Mieczyńska była choreografem tajnego Teatru Wojskowego, a Wysoc-
ka współpracowała z Leonem Schillerem przy tajnych inscenizacjach 
w Milanówku i Henrykowie. Ewenementem na skalę ogólnopolską była 
sytuacja Szkoły Rytmiki i Tańca Artystycznego Janiny Mieczyńskiej, 
która otrzymała oficjalne zezwolenie okupantów na prowadzenie zajęć 
podczas wojny. W ramach szkoły nielegalnie działał Państwowy Insty-
tut Sztuki Teatralnej pod kierunkiem Jadwigi Turowicz, zajęcia jednak 
z oczywistych powodów odbywały się nieregularnie.20 

Okres Polski Ludowej (1945-1989) – działalność amatorskiego 
ruchu tanecznego wokół Danuty Horn i Centralnego Ośrodka Me-

18 S. Grodzieńska, Urodził go „Niebieski Ptak”, Wydawnictwo Akapit Press, Łódź 
2000, s. 200.
19 Wśród polskich artystów tańca byli i tacy, którzy zdecydowali się na emigrację 
ze względu na prześladowania na tle rasowym jeszcze przed wybuchem wojny. Tak 
uczyniła Nireńska (właściwie Nirensztejn), która po napastliwych artykułach w war-
szawskiej prasie na temat artystów pochodzenia żydowskiego podjęła decyzję o kon-
tynuowaniu studiów za granicą i opuściła Polskę w 1935 r. na zawsze. Jeszcze inni, 
jak Franciszka Mannówna, zginęli podczas wojny. 
20 Więcej zob. H. Raszewska-Kursa, dz. cyt., s. 44-46. 
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todyki Upowszechniania Kultury oraz Akademia Ruchu Wojciecha 
Krukowskiego 

Prywatne szkolnictwo w zakresie tańca dynamicznie rozwijające 
się w latach 20. i 30. XX w. stworzyło szansę na utrzymanie znaczą-
cej pozycji polskiego tańca artystycznego w życiu kulturalnym stolicy 
w przyszłości. Niestety, jak odnotowała Mamontowicz-Łojek, wybuch 
II wojny światowej był jednocześnie „zmierzchem tańca ekspresjo-
nistycznego w Polsce”21. Zmiany ustrojowe, które po niej nastąpiły, 
całkowicie uzależniły państwo polskie22 od Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich zarówno pod względem politycznym i gospo-
darczym, jak i kulturalnym (socrealizm) i zaprzepaściły możliwość 
dalszego rozwoju tańca scenicznego. Wraz z cofnięciem koncesji dla 
działających na terenie Polski prywatnych szkół tańca, zniknęło pry-
watne zawodowe szkolnictwo taneczne, a pogłębił się zapoczątkowa-
ny w latach 40. proces umasowienia i łączącej się z nim folkloryzacji 
tradycyjnych tańców ludowych i narodowych. Władze komunistyczne 
oficjalnie wspierały rozwój sowieckiego tańca klasycznego i folkloru 
w wersji scenicznej (folklor stylizowany, folkloryzm), wykorzystu-
jąc te formy tańca jako narzędzie propagandy politycznej. Dyrektorki 
prywatnych placówek wspierających rozwój tańca oraz zatrudnieni 
w nich pedagodzy zmuszeni zostali do reorganizacji życia zawodo-
wego i przystosowania się do nowych warunków pracy, jakie zaczęły 
obowiązywać w PRL-u. Chęć kontynuowania działalności artystycznej 
i pedagogicznej wiązała się z podjęciem współpracy artystów tańca 
awangardowego z państwowymi teatrami dramatycznymi i scenami 
operowymi. Kooperacja ta polegała zazwyczaj na tworzeniu choreo-
grafii i plastyki ruchu scenicznego do spektakli repertuarowych. Zdecy-
dowanie rzadziej artystkom tańca powierzano funkcje dramaturga czy 
reżysera, często natomiast zatrudniano je w charakterze wykładowczyń 
specjalizujących się w dziedzinie nauczania rytmiki, tańca i gimnastyki 
w wyższych szkołach teatralnych i muzycznych. Nie był to jednak ten 

21 Tamże, s. 37.
22 W latach 1944-1952 państwo polskie funkcjonowało pod nazwą Rzeczpospolita 
Polska, a w okresie1952-1989 – Polska Rzeczpospolita Ludowa.
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poziom niezależności, jaki wypracowały sobie choreografki w latach 
20. i 30. Jednocześnie należy pamiętać, że to w okresie powojennym 
intensywne badania nad polskim folklorem tanecznym rozpoczęły 
Mierzejewska i Kwaśnicowa, Prusicka zainicjowała pionierskie zaję-
cia dla dzieci i młodzieży w ramach powszechnej edukacji teatralnej 
z elementami tańca, a Turska i Wysocka rozpoczęły swoją pracę jako 
teoretyczki tańca i baletu oraz publicystki. Lista nazwisk wybitnych 
i aktywnych zawodowo po wojnie absolwentek prywatnych szkół tańca 
dwudziestolecia międzywojennego jest zdecydowanie dłuższa, by wy-
mienić tu jeszcze Ludwikiewicz, Rotbaum, Hryniewiecką, Grodzieńską, 
Kwapiszewską czy Marcelę Hildebrant-Pruską. Aktywne zawodowo 
pozostały więc na równi „mistrzynie i uczennice”23.

Od lat 70. i w latach 80., w związku z działalnością zespołów, które 
powstawały na terenie całej Polski, w Warszawie zaczyna coraz prężniej 
rozwijać się ruch amatorski w dziedzinie tańca. Zespoły te reprezento-
wały nowe koncepcje ruchu i pracy z ciałem oraz innowacyjne formy 
tańca (to chociażby Wrocławski Teatr Pantomimy Henryka Tomaszew-
skiego, krakowski Teatr Tańca KONTRAST Jacka Tomasika, gdański 
Balet Miniatur Janiny Jarzynówny-Sobczak czy Polski Teatr Tańca – 
Balet Poznański założony przez Conrada Drzewieckiego)24. 

W 1970 r. w strukturach Ministerstwa Kultury i Sztuki powołano 
Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, który miał 

23 Zob. H. Raszewska-Kursa, dz. cyt. 
24 Wszyscy wymienieni choreografowie i pedagodzy w początkowej fazie swojej 
edukacji w zakresie tańca zetknęli się z artystami dwudziestolecia międzywojennego: 
Henryk Tomaszewski tańczył w Baletach Polskich Feliksa Parnella, Jacek Tomasik 
był studentem Eleonory Bocheńskiej, uczennicy Wigman, a Janina Jarzynówna-
-Sobczak kształciła się m.in. pod kierunkiem Sorel. Swoją wielka karierę tancerza 
i choreografa Conrad Drzewiecki rozpoczynał pod opieką Leona Wójcikowskiego, 
Parnella, Mikołaja Kopińskiego i Marceli Hildebrandt-Pruskiej. Ten artysta miał rów-
nież niepowtarzalną szansę na wszechstronną edukację zagraniczną. W ciągu pięciu 
lat spędzonych w Paryżu współpracował m.in. z Théâtre d’art. du Ballet, Grand Bal-
let du Marquis de Cuevas czy Roland Petit Ballet. Jego nauczycielami byli Lubow 
Jegorowa, Serge Peretti, Tatiana Piankowa, Jerome Andrews, Dominique i Françoise 
Dupuy, Valerie Camille, Jacques Lecoq i wielu innych. Zob. S. Drajewski, Conrad 
Drzewiecki. Reformator polskiego baletu, Dom Wydawniczy Rebis, Instytut Muzyki 
i Tańca, Poznań 2014, s. 69-79.
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wspierać m. in. rozwój tańca współczesnego oraz działalność choreo-
grafów i pedagogów działających w ruchu nieprofesjonalnym i niezrze-
szonym. Poprzedniczką COMUK-u była Centralna Poradnia Amator-
skiego Ruchu Artystycznego funkcjonująca od 1957 r., jako sukcesorka 
Centralnego Domu Twórczości Ludowej. W ramach CPARA działało 
już czteroletnie Pedagogiczne Studium Taneczne. W programie tych 
studiów znalazły się m.in. taniec klasyczny, tańce ludowe i charaktery-
styczne, rytmika, jak również technika Marthy Graham oraz taniec ja-
zzowy. Tu, w latach 1958-1967, kinetografię i etnologię tańca wykładał 
prof. Roderyk Lange.25 Ważną reprezentantką tego studium była od lat 
70. Danuta Horn, która, według relacji niezależnych artystów tańca, 
chociażby Anny Maciejak, Witolda Jurewicza czy Piotra Galińskiego, 
miała ogromne zasługi dla ich artystycznej edukacji.26 Z inicjatywy 
Horn organizowano warsztaty funkcjonujące ówcześnie pod nazwą 
„nowego tańca”27 nie tylko w Warszawie, ale i w innych miastach. Były 
to pionierskie w Polsce zajęcia taneczne prowadzone przez wybitnych 
pedagogów Olgę Letenajową czy Barbarę Sier-Janik. Uruchomiono 
również kursy instruktorskie w zakresie tańca. Przyszłych nauczycieli 
edukowano zarówno w obszarze praktyki, jak i teorii i historii tańca 
współczesnego. Niebagatelne znaczenie dla profesjonalizacji proce-
su kształcenia miały materiały edukacyjne do nauczania historii tańca 

25 Więcej zob. A. Opłocka, Kinetografia w Warszawie – edukacja i zastosowania. Za-
rys historii, s. 97. (Przyp. red.)
26 Zob. A. Banach, J. Grzybowski, S. Nieśpiałowska-Owczarek (red.), Taniec współ-
czesny  w Polsce  w drugiej  połowie  XX  wieku, Akademia Muzyczna im. Grażyny 
i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Instytut Muzyki i Tańca, Łódź 2017, s. 17-25, 59-
71, 99-111. W strukturach COMUK funkcjonował m.in. Dział Amatorskiego Ruchu 
Artystycznego, Pedagogiczne Studium Taneczne, Studium Teatralne czy Dział Wy-
dawniczy. Pierwsze zachowane w archiwach informacje na temat prac dyplomo-
wych w ramach studium tanecznego pochodzą z 1965 r., zob. Centralny  Ośrodek 
Metodyki Upowszechniania Kultury w Warszawie, Archiwum Akt Nowych, https://
searcharchives.pl/2/1749/0/?q=cENTRALNY+o%C5%9ARODEK+mETODY-
KI+uPOWSZECHNIANIA+kULTURY+XARCHro:2+XTYPEro:zesp&order=syg_
order&wynik=1&rpp=15&page=1#tabZespol (dostęp 06.06.2018) oraz Zarządzenie 
nr 29 Ministra Kultury z dnia 7 maja 2002 r., http://bip.mkidn.gov.pl/media/down-
load_gallery/indexa427.pdf (dostęp 08.06.2018).
27 Zob. przypis 2.
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współczesnego opracowane przez Turską i wydawane przez COMUK 
oraz COPSA (Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Arty-
stycznego) – pionierskie na polskim rynku wydawniczym.28 Również 
warszawska szkoła baletowa zaczęła organizować letnie kursy nowego 
tańca. Od 1980 r. warsztaty z zakresu tańca jazzowego i modern pro-
wadzili tu wybitni specjaliści: m.in. Alain Bernard i Timothy Lamford. 
Zaproszono na nie, znów dzięki inicjatywie Horn, tancerzy i choreogra-
fów działających poza instytucjami i reprezentujących pozaklasyczne 
formy tańca. Wśród wyróżnionych znaleźli się Anna Maciejak, Zbi-
gniew Bujakowski, Piotr Galiński.

Na fali kontrkultury w latach 70. aktywizowały się również teatry 
studenckie. W Warszawie ruch ten reprezentowała założona w 1973 r. 
Akademia Ruchu Wojciecha Krukowskiego.29 Działalność edukacyjna 
tej grupy w latach 1973-1999 opierała się głównie na organizowaniu 
akcji miejskich, które charakteryzowało wyraźne przesłanie społeczne. 
Towarzyszyła temu również chęć kształcenia publiczności w sposobach 
odbioru nowych form sztuki poprzez inspirowanie do kreatywnych za-
chowań w czasie organizowanych przez Akademię happeningów. Zespół 
oprócz pokazów spektakli, m.in. w ramach Festiwalu Sztuka Ulicy, 
organizował również wykłady, seminaria, warsztaty, podczas których 
realizowano cykl akcji ulicznych.30 Krukowski od 1987 r. zaczął również 
wydawać „Obieg” – informator o niezależnych działaniach artystycz-
nych na terenie Warszawy. W 1994 r. z inicjatywy Ośrodka Teatral-
nego Akademia Ruchu i Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, 
którego ówczesnym dyrektorem był Krukowski, odbyły się pierwsze 
Międzynarodowe Spotkania Sztuki Akcji Rozdroże. Kuratorem i pro-
gramatorem tej interdyscyplinarnej imprezy artystycznej do dziś obecnej 

28 Zob. I. Turska, Z dziejów tańca współczesnego, Centralny Ośrodek Metodyki Upo-
wszechniania Kultury, Warszawa 1980; taż, Materiały do nauczania historii tańca, cz. 
II, Taniec współczesny, Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego, 
Warszawa 1981. 
29 Zob. też P. Święcańska, Działania site-specific jako  forma  edukacji  amatorów 
w Warszawie, s. 191. (Przyp. red.)
30 Więcej na temat działań Akademii Ruchu w kontekście historycznym zob. www.
akademiaruchu.com, zakładka STORY × (dostęp 20.04.2018). 
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w ofercie festiwalowej stolicy od początku był Janusz Marek. W latach 
90. w ramach Festiwalu Rozdroże organizowano warsztaty tańca dla 
profesjonalnych tancerzy. Obok wyjątkowych spektakli prezentowa-
no filmy (m.in. o twórczości Meredith Monk i brytyjskiej grupy DV8 
Physical Theatre), a w 1996 r. zorganizowano eliminacje do P.A.R.T.S 
(The Performing Arts Research and Training Studios) w Brukseli, w któ-
rych wzięło udział pięćdziesięcioro tancerzy z Polski, z czego sześcioro 
przyjęto na studia w stolicy Belgii. 

Ostatnia dekada XX w. – pozainstytucjonalna edukacja w ob-
szarze tańca współczesnego w Warszawie po 1989 r. 31

1989 r. to znacząca dla rozwoju tańca w Polsce cezura historyczna. 
Data ta związana jest z przebudową systemu politycznego w Polsce 
i wyznacza początek kształtowania się demokracji. Można ją również 
potraktować jako nowy punkt wyjścia dla rozwoju artystycznych i edu-
kacyjnych działań w obszarze sztuki, w tym tańca. Zmiany ustrojo-
we łączyły się z otwarciem granic, wymianą idei artystycznych i do-
świadczeń oraz ze swobodniejszymi międzynarodowymi kontaktami 
pomiędzy tancerzami i choreografami, zwłaszcza w dziedzinie tańca 
współczesnego, który nie mógł się rozwijać w poprzednim systemie, 
jako niezgodny z polityką kulturalną państwa. Przełożyło się to bezpo-
średnio na szereg inicjatyw w dziedzinie pozainstytucjonalnej edukacji 
tanecznej: dalszy rozwój modelu kształcenia warsztatowego, połączony 
z prezentacją spektakli, organizacją festiwali i szkoleń, jak również 
powołaniem stowarzyszeń i fundacji regulujących statutowo działa-
nia zespołów tańca istniejących wcześniej w nieformalnym kształcie. 
Progres ten przyspieszyła m.in. organizacja w 1991 r. w Gdańsku wę-
drującego festiwalu tańca Dance of The World, którego polską edycję 
zainicjowała Bożena Kociołkowska. Pojawili się na nim choreografowie 
z zagranicy, reprezentujący odmienne style taneczne oraz alternatyw-
ne formy i metody kształcenia. Jego druga polska edycja odbyła się 
w 1996 r. w Warszawie. 

31 Zob. też J. Hoczyk, Warszawska edukacja taneczna poza instytucjami w XXI w., s. 
56. (Przyp. red.)
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W kontekście pozainstytucjonalnej edukacji tanecznej w Warsza-
wie schyłku XX w. należy wspomnieć o działalności kilku pionierek 
i pionierów w zakresie upowszechniania kultury tanecznej. Ze względu 
na ramy czasowe ujęte w temacie artykułu konieczne jest zawężenie 
informacji do wypunktowania najważniejszych działań w obszarze edu-
kacji tanecznej podjętych przez nich w latach 90. XX stulecia. Artyści 
ci byli aktywni na polu artystycznym i pedagogicznym równocześnie; 
podchodzili kompleksowo do upowszechniania, promocji oraz rozwoju 
sztuki tańca. Dążyli też do utworzenia na terenie Warszawy profesjonal-
nych przestrzeni dla prezentacji, produkcji i edukacji w zakresie tańca. 
Większość z nich kontynuuje tę pracę. Wśród nich należy wymienić 
Edytę Kozak, założycielkę m.in. Teatru Tańca NEI (1993) i Stowarzy-
szenia Tancerzy Niezależnych (1995); w latach 1995-2005 choreografka 
pełniła funkcję prezeski STN. Była to jedna z pierwszych organiza-
cji na terenie Warszawy realizująca spektakle, programy i produkcje 
związane z promocją i edukacją tańca współczesnego w skali kraju, 
jak również na scenie międzynarodowej. We współpracy z Jarosławem 
Żwirblisem Kozak zainicjowała też przegląd Małych Form Teatrów 
Tańca (1995-1999). Festiwal ten przekształcono w 2001 r. w Między-
narodowy Festiwal Tańca Współczesnego Ciało/Umysł, a w kolejnych 
latach w Festiwal Ciało/Umysł (prowadzony przez Fundację Ciało/
Umysł, której prezeską jest Kozak). W ostatniej dekadzie XX w. Kozak 
pozostawała również aktywną tancerką i choreografką. Stworzyła dla 
Teatru Tańca NEI Gonitwę ciał (1993), Poza…(1995), For 4 (1996), 
Without movement (1999). Kolejną ważna postacią jest Anna Piotrowska, 
liderka założonego w 1995 r. Teatru Tańca „Dystans”, przekształconego 
w 2005 r. w Mufmi Teatr Tańca i założycielka Fundacji Rozwoju Tańca 
„Eferte”. W celach statutowych uwzględniono m.in. upowszechnianie 
i promowanie sztuki tańca, wsparcie finansowe i dydaktyczne w reali-
zowaniu projektów artystycznych czy promowanie nowych, nieznanych 
twórców. Działalność ta rozwinięta została po 2000 r., ale już od 1995 r. 
Piotrowska prowadziła w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa 
regularne lekcje tańca oraz planowała założenie i prowadzenie szkoły 
tańca współczesnego. Jako choreografka w swoim artystycznym kalen-
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darium lat 90. Piotrowska zapisała Linię (1996), Gdybym była, Po na-
szemu, Wybieg…ły, Maciejkę (1998) oraz Dzieci=aki (1999). 

Fot. 1. Mufmi Teatr Tańca, KARMIENIE, konc., reż. i chor. Anna Piotrowska 
(2013). Fot. Marta Ankiersztejn

W kontekście pozainstytucjonalnych działań edukacyjnych na rzecz 
tańca współczesnego w Warszawie ostatniej dekady XX w. należy też 
wspomnieć o Ilonie Trybule oraz artystycznym duecie Anny Godow-
skiej i Sławomira Krawczyńskiego. Trybuła rozpoczęła swoją arty-
styczną i edukacyjną działalność w zakresie tańca współczesnego 
(nazywanego wtedy nowym tańcem) w 1998 r. w Centrum Łowicka, 
w którym prowadziła regularne zajęcia. Tworzyła również autorskie 
spektakle powstałe w oparciu o improwizację i improwizowane w trak-
cie pokazów, takie jak Krótka historia na instrumenty i głos kobiecy 
(1995), Now (1996), To co Jest (1999), Na Nowo (1999). Współpraca 
Godowskiej i Krawczyńskiego przebiegała w ramach działalności Sto-
warzyszenia Scena 96. Sztandarowym projektem Stowarzyszenia jest 
Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy, który swoją pierwszą edycję 
miał w 1992 r. Dodatkowo, od 1998 r., Godowska prowadziła regular-
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ne lekcje tańca współczesnego w Studium Taneczno-Aktorskim przy 
Szkole Baletowej w Warszawie, tworzyła spektakle sceniczne i plene-
rowe z Teatrem Scena ’96 oraz prace solowe, m.in. Na drodze do opus 
(2000). Wydarzeniem zwieńczającym działania w zakresie pozainsty-
tucjonalnej edukacji tanecznej w XX w. w Warszawie było założenie 
w 2000 r. przez Katarzynę Czarnecką i Sandrę Wilk stowarzyszenia 
kulturalnego „wolna strefa”, które miało zajmować się promocją tańca 
współczesnego w Polsce. W ślad za tym uruchomiony został również 
pierwszy w Polsce serwis internetowy o tańcu współczesnym „wolna 
strefa”, który otworzył zupełnie nową erę w sposobie komunikacji i bu-
dowania profesjonalnego rynku informacyjnego o tańcu. Na przełomie 
XX i XXI w. odbył się również pierwszy organizowany przez „wolną 
strefę” Anex Solo Festival, będący najstarszym w Polsce festiwalem 
solistów tańca współczesnego.32

Działalność artystyczna liderek i liderów warszawskiego środowi-
ska tańca współczesnego lat 90., w tym liczne i ważne inicjatywy po-
dejmowane przez nich w dziedzinie prywatnej i pozarządowej edukacji 
tanecznej, wpłynęły znacząco na ustalenie pozycji stolicy jako prężnie 
działającego ośrodka rozwoju sztuki tańca w kolejnym stuleciu. Ich 
działalność w sposób szczególny zaważyła na tworzeniu się nowego 
centrum tańca w Polsce. Niemniej jednak, kreując nowoczesny sposób 
myślenia o edukacji artystycznej i budując skuteczne strategie dla roz-
woju tańca i choreografii, czerpać można zarówno z dorobku artystek 
awangardy tanecznej dwudziestolecia międzywojennego, powojennej 
pracy artystycznej i dydaktycznej absolwentek prywatnych szkół tańca 
scenicznego, jak i tancerzy, choreografów i pedagogów, którzy przez 
długi czas byli utożsamiani z ruchem amatorskim. Wszyscy oni mają 
istotny wkład w usankcjonowanie Warszawy jako jednego z najważ-
niejszych ośrodków edukacji tanecznej w XXI w. 

32 Więcej informacji na temat edukacyjnych działań warszawskich artystów tańca 
w latach 90. zob. http://www.cialoumysl.pl/pl/festiwal-projekty/swieto-tanca/2009/
artysci/edyta-kozak (dostęp 20.04.2018); http://www.eferte.pl/cele%20fundacji.htm 
(dostęp 20.04.2018); http://sztukaulicy.pl/pl/ (dostęp 20.04.2018); http://www.wolna-
strefa.republika.pl/pierwsza.htm (dostęp 20.05.2018). 
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WARSZAWSKA EDUKACJA TANECZNA  
POZA INSTYTUCJAMI W XXI W.

Streszczenie:
Rok 1989 przyjmuje się za umowną cezurę w historii tzw. bloku wschod-
niego. Łączy się ona z powstaniem inicjatyw artystycznych i edukacyjnych, 
na które miały wpływ m.in. upadek żelaznej kurtyny i, od lat 90., uwolnienie 
szeroko rozumianego rynku. W tańcu przełożyło się to na rozwój prywatnych 
i pozarządowych inicjatyw edukacyjnych: szkół, warsztatów, zajęć. Wobec 
niewystarczającej instytucjonalizacji zwłaszcza dwa ostatnie służyły rozwojowi 
artystów (będąc często podstawą ich nieformalnej edukacji) i pasji amatorów. 
Kolejne otwarcie to przełom 2004/2005. Po wejściu Polski do Unii Europej-
skiej pojawia się więcej możliwości zapraszania zagranicznych pedagogów 
i organizowania przedsięwzięć edukacyjnych. Często inicjatorami są osoby 
traktujące edukację jako projekt permanentny, po skończeniu zagranicznych 
szkół biorące udział w projektach dla profesjonalistów na całym świecie. 
Autorka przygląda się współczesnej mapie warszawskiej edukacji tanecznej, 
przybliżając wybrane inicjatywy, które jej zdaniem najwyraźniej ukazują po-
tencjał edukacyjny stolicy w sektorze pozainstytucjonalnym.
Słowa kluczowe: Warszawa, edukacja, taniec, choreografia, współczesność

Jaka edukacja?
Poprzez edukację pozainstytucjonalną rozumiem edukację odby-

wającą się poza publicznymi instytucjami działającymi w zakresie 
szkolnictwa artystycznego w następujących formach: 

1. warsztaty dla profesjonalnych tancerzy i choreografów (warsztaty 
mistrzowskie/master class) – wsparcie rozwoju zawodowego na róż-
nych etapach kariery;
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2. regularne zajęcia i warsztaty dla amatorów – rozwój kompetencji 
uczestnictwa w kulturze, rozwój świadomości ciała, zajęcia dla:
• amatorów, dla których są odskocznią od pracy, hobby, pasją,
• amatorów, którzy pod wpływem zajęć decydują się na profesjonalną 

edukację taneczną,
• amatorów, którzy częściowo profesjonalizują się wskutek uczestnic-

twa w zajęciach, biorą udział w performansach/projektach innych, 
przygotowują własne;
3. kursy/projekty doszkalające alternatywne wobec oferty instytu-

cjonalnej, adresowane do obu powyższych grup.
Główne podmioty organizujące tego typu działania to organizacje 

pozarządowe i placówki prywatne. W niniejszym szkicu chcę w skon-
densowanej formie przedstawić wybrane inicjatywy, których wpływ 
na edukację taneczną w stolicy wydaje mi się najbardziej widocz-
ny. Liczę na to, że stanie się on zaczynem pogłębionej analizy, która 
w przyszłości pozwoli na opracowanie pełniejszej mapy możliwości 
kształcenia kreowanych przez działania pozainstytucjonalne w stolicy. 

Wiele działań z omawianego okresu nie doczekało się jeszcze pisem-
nych form omówienia. Stąd piszę przede wszystkim z pozycji świadkini 
omawianych działań. Czerpię informacje głównie z własnej pamięci 
(widzki, uczestniczki zajęć, krytyczki), uzupełnianej bieżącą lekturą 
materiałów prasowych z ostatnich dwóch dekad, a także z materiałów 
zebranych w prywatnych archiwach (własnym i pedagogów) i rozmów 
z osobami, o których piszę.

Podmioty i osoby działające w Warszawie od lat 90. i 2000 (wybór) 
W swoim tekście omawiam działalność edukacyjną wybranych 

podmiotów działających w zakresie tańca współczesnego w okresie 
1989-2004 oraz po 2004 r. Wejście Polski do Unii Europejskiej jest 
moim zdaniem istotną cezurą w historii polskiego tańca. Nowa sytu-
acja umożliwiła rozwój działań międzynarodowych na skalę wcześniej 
nieosiągalną, także w obszarze edukacji: zarówno w kierunku „ekspor-
tu” (wyjazdów do zagranicznych szkół), jak i „importu” (zapraszania 
pedagogów spoza Polski).
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Kryteriami wyboru omawianych podmiotów były dla mnie przede 
wszystkim: 
• rola danej placówki, organizacji lub osoby spełniającej funkcję 

podmiotowej instytucji (co wyjaśnię w dalszej części tekstu) dla 
rozwoju tańca w stolicy, także w postaci wychowania szeregu 
uczniów po osiągnięciu dorosłości aktywnie działających na polu 
tańca artystycznego lub/i edukacji, 

• profesjonalne zaplecze pedagogiczne i wymiar artystyczny prowa-
dzonych zajęć (nie ograniczających się jedynie do nauki technik 
tańca), mający odzwierciedlenie również w publicznych pokazach. 

Działania w zakresie tańca współczesnego (wybór) uruchomione 
w Warszawie przed 2005 r.:
• Międzynarodowe Spotkania Sztuki Akcji ROZDROŻE (od 1994 r.) 

/ Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (pow. 1988 r.), 
Fundacja Sztuka i Współczesność (zał. 2002 r.),

• Edyta Kozak i Międzynarodowy Festiwal Ciało/Umysł (od 1995 r., 
początkowo: Małe Formy Teatru Tańca) / Fundacja Ciało/Umysł 
(od 2007 r., wcześniej: Stowarzyszenie Tancerzy Niezależnych),

• Anna Piotrowska i Mufmi Teatr Tańca (od 1995 r., początko-
wo: Teatr Tańca „Dystans”) / Fundacja Rozwoju Tańca „Eferte” 
(od 2003 r.),

• Studio Taneczno-Aktorskie Hanny Kamińskiej (od 1995 r.; 
od 2014 r. grupy dla dorosłych jako Warszawskie Studio Tańca),

• Anna Godowska (w latach 2001-2011 wspólnie z Teatrem Breton-
caffe),

• Iwona Wojnicka i Stowarzyszenie Artystyczne i Kolektyw Format 
Zero (od 2003 r.),

• Renata Piotrowska-Auffret i Kolektyw Towarzystwo Prze-Twórcze 
(2004-2010).

Działania w zakresie tańca współczesnego (wybór) uruchomione 
w Warszawie w i po 2005 r.:
• Teatr Tańca Zawirowania (od 2005 r.), Akademia Tańca Zawirowa-

nia (od 2012 r.) / Fundacja Scena Współczesna (od 2001 r.),
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• Ilona Trybuła i Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Tańca SIC! 
(2007-2009, w 2016 r. roczny cykl sic! four seasons), Laboratorium 
Improwizacji (2009-2012),

• Aleksandra Dziurosz i Warszawski Teatr Tańca (od 2008 r.) / Sto-
warzyszenie Strefa Otwarta (od 2009 r.),

• Warsaw Dance Department (od 2014 r.) / Fundacja Movementum 
(od 2014 r.), 

• Maria Stokłosa i Centrum w Ruchu (od 2015 r.) / Fundacja Burdąg 
(od 2006 r.).

Wybrane podmioty działające w Warszawie w innym zakresie niż ta-
niec współczesny (euroamerykański), ale współdziałające z nim, tak 
na poziomie artystycznym (techniki, metody, estetyka), jak organiza-
cyjnym (udział we wspólnych projektach, inicjowanie współpracy):
• Małgorzata Matuszewska i Teatr Tańca „Nie Tylko Flamenco” / 

Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki / Studio Tańców Oriental-
nych (hybryda estetyki tańca hiszpańskiego i gatunku teatru tańca, 
współpraca z artystkami i artystami różnych nurtów),

• Sylwia Hanff i Teatr Limen Butoh (działania w obszarze butō – 
współczesnego tańca japońskiego, poszukiwania europejskiego 
ciała butō1), 

• Anita Zdrojewska i Fundacja POMPKA (działania głównie w ob-
szarze butō),

• Instytut Teatralny (działania głównie w obszarze teatru dramatycz-
nego): Forum dramaturgiczne, Ruch w Instytucie,

• Muzeum Sztuki Nowoczesnej (działania głównie w obszarze sztuk 
wizualnych), 

• Nowy Teatr (działania głównie w obszarze teatru dramatycznego).2

1 Zob. wywiad z Sylwią Hanff: H. Raszewska-Kursa, Piętnaście sezonów Teatru Li-
men Butoh, teatralny.pl 27.04.2018, http://teatralny.pl/rozmowy/pietnascie-sezonow-
-teatru-limen-butoh,2356.html (dostęp 21.07.2018). 
2 O niektórych z wymienionych podmiotów zob. też A. Banach, Warszawska  edu-
kacja  taneczna poza  instytucjami w XX w., s. 35; M. Seredyńska, Międzynarodowe 
projekty  edukacyjne  w Warszawie  –  szansa  rozwoju  dla  profesjonalistów, s. 111;  
P. Święcańska, Działania site-specific jako forma edukacji amatorów w Warszawie, 
s. 191. (Przyp. red.)
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Praca z zespołem jako alternatywa dla szkolnictwa publicz-
nego

W latach 90. następuje dynamiczny rozwój w zakresie tańca współ-
czesnego, powstają zespoły taneczne i teatry tańca. Często są prowa-
dzone przez osoby, które same kształciły się głównie warsztatowo, 
a następnie kończyły kursy instruktorskie nadające uprawnienia dydak-
tyczne. Niektóre z nich korzystały także z otwarcia granic i pojawienia 
się w Polsce zagranicznych pedagogów. Zespoły takie same później 
zaczynały funkcjonować jako rodzaj szkoły. 

Przygotowanie takie zapewniały zajęcia prowadzone przez Annę 
Piotrowską w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa, najpierw z Te-
atrem Tańca „Dystans”, a następnie z Mufmi Teatrem Tańca (1995-
2012). Zajęcia miały na celu:
• kształcenie szybkiej reakcji ruchowej na wrażenia słuchowe, 
• poprawę estetyki ruchu poprzez ćwiczenia techniczne, 
• ćwiczenia kondycyjne, 
• kształcenie pamięci ruchowej w przestrzeni w układach tanecznych, 
• zajęcia z improwizacji ruchowej i aktorskiej, mające na celu roz-

wijanie wyobraźni, 
• poznawanie różnych technik tańca, a przez to poszukiwanie indy-

widualnego wyrazu artystycznego, 
• rozwój kreatywności młodzieży i pobudzanie wrażliwości na mu-

zykę.3

Zajęcia u Piotrowskiej obejmowały nie tylko techniki tańca 
współczesnego, ale także improwizację taneczną i aktorską. Wybrani 
uczestnicy zajęć byli przez artystkę zapraszani do udziału w spek-
taklach i projektach, podczas których pracowali nad zaproponowaną 
przez artystkę choreografią. Wśród jej uczniów i artystów biorących 
udział w jej pracach można m.in. wymienić: Aleksandrę Bożek-Mu-
szyńską, Weronikę Pelczyńską, Annę Nowicką, Annę Achimowicz 
czy Alexa Baczyńskiego-Jenkinsa. Piotrowska realizowała ogromną 
liczbę projektów edukacyjnych; były wśród nich laboratoria choreo-

3 Sprawozdania z działalności Fundacji Rozwoju Tańca za lata 2003-2014, materiały 
z archiwum artystki.
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grafii, m.in. z Witoldem Jurewiczem, Martą Pietruszką czy Jackiem 
Owczarkiem oraz liczne warsztaty z zagranicznymi pedagogami, 
skierowane do profesjonalistów. Podczas organizowanego przez Pio-
trowską Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Współczesnego PolemiQi 
wielokrotnie prezentowali się artyści z mniejszych ośrodków, któ-
rzy dążyli do profesjonalizacji. Festiwalowi towarzyszyły warsztaty 
krytyki tańca. Przez wiele lat artystka organizowała również polskie 
eliminacje do węgierskiego konkursu SoloDuo Dance Festival, obec-
nie odbywające się w Teatrze ROZBARK w Bytomiu. Piotrowska 
stwarzała też swoim uczniom i tancerzom okazję profesjonalizacji 
poprzez organizację audycji do SEAD – Salzburg Experimental Aca-
demy of Dance. W 2005 r. do szkoły dostała się Pelczyńska, a rok 
później – Nowicka. 

W tym kontekście trzeba wspomnieć o wsparciu profesjonalizacji 
tanecznej przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, które 
wielokrotnie (m.in. w ramach Międzynarodowych Spotkań Sztuki Akcji 
ROZDROŻE) organizowało warsztaty master class, a także eliminacje 
dla tancerzy z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej do belgijskiej 
szkoły P.A.R.T.S., w latach: 2000, 2002, 2003 i 2004. Z kolei w 2003 r. 
obecna Fundacja Ciało/Umysł (wówczas Stowarzyszenie Tancerzy Nie-
zależnych) zorganizowała przesłuchania do Institute for Dance Art oraz 
zespołu x.IDA w Linzu. Stowarzyszenie organizowało również szereg 
warsztatów i projektów skierowanych do profesjonalistów. Zaprzestało 
z powodu braku zainteresowania (dużej części potencjalnie zaintereso-
wanych nie było już wówczas w Polsce) i przestawiło się na realizację 
projektów artystyczno-społecznych, w których amatorzy spotykają się 
z profesjonalistami.

Po przeniesieniu się Piotrowskiej do Bytomia, gdzie od jesieni 
2014 r. pełni funkcję kierowniczki artystycznej Teatru ROZBARK, 
koordynatorką Mufmi Teatr Tańca ds. artystycznych jest wieloletnia tan-
cerka teatru – Bożek-Muszyńska. Prowadzi ona w Klubie Dowództwa 
Garnizonu Warszawa stałe zajęcia z tańca współczesnego i improwizacji 
dla zamkniętej grupy osób, która wcześniej pracowała z artystką kilka 
lat. Z grupą realizuje również projekty artystyczne, jednak na niepo-
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równywalnie mniejszą skalę niż ta osiągana przez dawną działalność 
Piotrowskiej z Fundacją Rozwoju Tańca „Eferte” w ramach „Dystansu” 
i Mufmi.

Fot. 1. Mufmi Teatr Tańca, z GÓRY na DÓŁ, chor. i konc. Anna Piotrowska 
(21.10.2009, Klub DGW Warszawa). Fot. Mirela Baciak

Podobną rolę odgrywał przez wiele lat Warszawski Teatr Tańca Alek-
sandry Dziurosz, łączącej w swojej pracy artystycznej i pedagogicznej 
taniec neoklasyczny i współczesny. Przy Teatrze (mającym siedzibę 
w Mazowieckim Instytucie Kultury) od początku jego istnienia (2008 r.) 
działało Studio Tańca WTT (dawniej Dziurosz Studio Tańca). Program 
Studia Tańca WTT zakładał kształcenie przede wszystkim w zakresie 
tańca współczesnego, jednak nie tylko. W sezonie 2010/2011 oferta 
Studia rozszerzona została o nowe przedmioty: balet klasyczny/barre au 
sol oraz improwizację/kompozycję tańca/świadomość ciała.4 Wszystkie 

4 Warszawskie Centrum Tańca® – projekt działalności, materiały z archiwum artyst-
ki; zob. także strona Warszawskiego Teatru Tańca: wtt.waw.pl.
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zajęcia przeznaczone były dla osób od 16. roku życia. Studenci Studia 
zdobyte umiejętności taneczne prezentowali podczas regularnych wy-
darzeń artystycznych (m.in. cyklicznych wieczorów „CIAŁO-SZTU-
KA-RUCH”, odbywających się na scenie MIK). Do grudnia 2014 r. 
studenci Studia wystąpili przed publicznością w kilkunastu wieczorach, 
realizując układy choreograficzne autorstwa swoich pedagogów. Ponad-
to brali oni udział w działaniach performatywnych, projektach plenero-
wych i w licznych wydarzeniach artystycznych. Innym projektem było 
Atelier WTT, którego tancerzami byli wybrani słuchacze Studio Tańca 
WTT. W 2015 r. działania WTT, Studia i Atelier oraz inne inicjatywy 
zostały połączone pod szyldem Warszawskiego Centrum Tańca, pro-
jektu obejmującego ponadto m.in.: prezentacje „Ciało-Sztuka-Ruch”, 
cykl „A-CH. Arena Choreografów” (prezentacja prac młodych cho-
reografów), Warsaw Dance Days. Międzynarodowy Festiwal Tańca 
Współczesnego. Tancerkami Warszawskiego Teatru Tańca były m.
in. Achimowicz, specjalizująca się obecnie m.in. w medycynie tańca, 
czy Anna Maria Karabela, później przez pewien czas tancerka Baletu 
Dworskiego Cracovia Danza. Obecnie Mazowiecki Instytut Kultury 
jest w remoncie, a związana z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka 
Chopina dr hab. Dziurosz, prof. UMFC wspólnie ze studentkami spe-
cjalności Rytmika w 2016 r. utworzyła pierwszy w historii tej uczelni 
zespół taneczny o nazwie Chopin University Dance Company. W skład 
zespołu wchodzą głównie studenci i absolwenci UMFC. 

Działalność edukacyjną od początku swojego istnienia podejmuje 
Teatr Tańca Zawirowania (2004/2005), jednak dopiero po uzyskaniu 
własnej siedziby jest w stanie prowadzić ją w systematyczny sposób. 
Po wygraniu w 2011 r. przez prowadzącą Zawirowania Fundację Sce-
na Współczesna miejskiego konkursu „lokal na kulturę” w dzielnicy 
Warszawa Śródmieście na ulicy Wspólnej powstała Akademia Tańca 
Zawirowania. Od początku jej istnienia warsztaty i regularne zajęcia 
prowadzili tancerze Teatru Tańca Zawirowania: Elwira Piorun, Szymon 
Osiński, Karolina Kroczak czy Bartek Figurski oraz gościnnie Marek Za-
jączkowski czy Małgorzata Piastowska. Przyjęto założenie, że warsztaty 
będą prowadzone jedynie w dziedzinie tańca współczesnego z udziałem 
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elementów baletu klasycznego.5 W programie są zarówno zajęcia dla 
początkujących, jak i dla zaawansowanych, takie jak modern jazz dan-
ce, floor work, contemporary dance, body conditioning, underground 
contemporary i in. Po dwóch latach istnienia ATZ zaczęła realizować 
projekty polegające na kilkumiesięcznej pracy ze stałym składem osób. 
Projekty dzielą się na przeznaczone specjalnie dla seniorów, połączone 
z wykładami na temat tańca, multipokoleniowe oraz tematyczne, zwią-
zane zwykle z wyborem choreografa, jak Piorun, Kroczak, Piastow-
ska, a ostatnio Artur Grabarczyk i Marta Kosieradzka. Według słów 
Włodzimierza Kaczkowskiego, prezesa Fundacji, spektakle powstające 
w wyniku projektów stają się coraz bardziej profesjonalne i zwiększa się 
liczba ich prezentacji, nie tylko w Warszawie, ale także w całej Polsce 
i za granicą (ostatnio w Mińsku).

Fot. 2. Warsztaty Alisy Makarenko i Artura Grabarczyka na Wydziale Cho-
reografii w Mińsku (Białoruś). Fot. z archiwum Teatru Tańca Zawirowania

5 J. Hoczyk, W. Kaczkowski (prezes Fundacji Scena Współczesna), korespondencja 
mailowa na potrzeby tekstu, materiał niepublikowany.
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„Osoby-instytucje” poza zespołami
Bardzo ważną funkcję dla rozwoju edukacji tańca w Warszawie 

spełniła Anna Godowska. Po kilku latach w Kieleckim Teatrze Tańca 
i ukończeniu Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego przyjechała 
z Kielc do Warszawy i początkowo (od 1997 r.) uczyła w Studiu Ar-
tystycznym „Metro” działającym przy Teatrze Buffo. Studio to służy-
ło pozyskiwaniu „narybku” do spektakli Teatru, ale organizowało też 
zewnętrzne castingi, umożliwiając dzieciom i młodzieży dalszą dro-
gę artystyczną. Godowska prowadziła tam wówczas – podobnie jak 
w działającym do dziś Studiu Taneczno-Aktorskim Hanny Kamińskiej 
i innych miejscach – zajęcia z tańca modern (termin „współczesny” 
byłyby wówczas niezrozumiały). Ponadto w ramach programu eduka-
cyjnego Studia „Metro” realizowano zajęcia z baletu, akrobatyki, tańca 
jazzowego, śpiewu i in.6 Choć była to inicjatywa prywatna, odegrała 
ważną rolę dla wielu późniejszych profesjonalistów tańca i teatru. Wśród 
uczniów Godowskiej z tamtego okresu można wymienić Pelczyńską, 
Achimowicz i Baczyńskiego-Jenkinsa, a w STA w podobnym okresie 
i później także: Nowicką, Magdalenę Ptasznik, Agatę Maszkiewicz, 
Macieja Kuźmińskiego, Kosieradzką czy Cezarego Tomaszewskiego. 

Osoby, które uczyły się u Godowskiej, uczestniczyły w obozach 
w Jagniątkowie koło Jeleniej Góry, w miejscu udostępnionym przez 
Janusza Subicza. To właśnie tam, podczas projektu „Podświadomość 
a ciało”, obejmującego dziewięć autorskich warsztatów (2003-2006), 
narodziła się idea pracy z treściami nieświadomymi poprzez ruch.7 Szu-
kano sposobów wyzwolenia indywidualnego, oswajania stanów ciała 
i treści pozacodziennych. Taniec stawał się tym samym niewyczerpa-
nym narzędziem samopoznania. Godowska korzystała tu z myśli Carla 
Gustava Junga, jego kontynuatora Arnolda Mindella, a także Alexandra 
Lowena. Wykonany wówczas wspólnie z tancerzami research stał się 

6 J. Hoczyk, rozmowa przeprowadzona z A. Godowską na potrzeby tekstu, materiał 
niepublikowany.
7 A. Godowska, Taniec  jako  twórcza  praca  z ciałem  w procesie  indywidualizacji. 
Dance as Creative Body Work  in  the  Individuation Process, niepublikowana praca 
magisterska, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006, praca 
napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. T. Lewowickiego.
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podstawą pracy magisterskiej napisanej przez artystkę na Wydziale Pe-
dagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Wspólnie ze Sławomirem 
Krawczyńskim rozwinęła następnie projekt „Taniec śniącego ciała”, 
a później – „Święto snów”. 

W kolejnych latach artystka działała w Ośrodku Działań Twórczych, 
filii Domu Kultury Włochy, gdzie prowadziła projekt „DCX”, ukierun-
kowany na warsztaty własne i gościnne.8 Wśród tych ostatnich odbyły 
się warsztaty tematyczne łączące z innymi porządkami lub dziedzinami 
sztuki, takimi jak plastyka, teatr, muzyka i peryferia – Godowska nazy-
wała tak wykonywaną przez siebie pracę z ciałem prowadzącą do roz-
woju duchowego. W ramach „DCX” Godowska zrealizowała również 
dwa autorskie projekty. W pierwszym z nich – „Ja twórca – mówiące 
ciało” – wzięło udział dwanaście kobiet z prowadzonej przez nią grupy 
zaawansowanej, w tym Anita Wach. Osoby uczestniczące w projektach 
i warsztatach Godowskiej w ramach działań „DCX” wcześniej uczyły 
się u niej w STA, a obecnie wiele z nich pracuje zawodowo na polu tańca 
w Polsce i Europie. Jedną z uczennic Godowskiej, a również jej dawną 
asystentką, jest Nowicka, której artystyczne poszukiwania skupiają się 
na relacji pomiędzy śniącym ciałem a ciałem tańczącym, a zwłaszcza 
na zagadnieniach choreografii wyobrażonego.9 W ramach jednego z pro-
jektów „DCX” osoby pracowały pod kierunkiem Godowskiej i Kraw-
czyńskiego, na podstawie ich wcześniejszych ćwiczeń, nad własnymi 
solówkami, do których mogły zaprosić pozostałe osoby z grupy. W tych 
działaniach brały udział poza Nowicką m.in. aktywna do dziś w War-
szawie Kosieradzka i Małgorzata Pianowska, która przed wyjazdem 
na stałe za granicę zrealizowała tu oryginalne działania twórcze10.

Wkrótce po Godowskiej w tym samym miejscu projekty edukacyj-
no-artystyczne zaczęła realizować również Piorun i zaproszeni przez 
nią goście (program prezentacji tańca, zajęcia i warsztaty), natomiast 

8 Zob. Anna  Godowska, taniecPOLSKA.pl, http://www.taniecpolska.pl/ludzie/15 
(dostęp 25.06.2018).
9 Zob. Anna Nowicka, taniecPOLSKA.pl, http://www.taniecpolska.pl/ludzie/137 (do-
stęp 25.06.2018).
10 Zob. P. Święcańska, Działania site-specific jako forma edukacji amatorów w War-
szawie, s. 191. (Przyp. red.)
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Godowska zaczęła pracować w dziś już nieistniejącym Teatrze Wy-
twórnia. Działalność Godowskiej w Ośrodku Działań Twórczych trwała 
ok. dwóch lat i zakończyła się w 2006 r. – artystka postanowiła zamknąć 
działalność edukacyjną, jednak wówczas razem z Teatrem Bretoncaffe 
otrzymała rezydencję artystyczną. Teatr istniał w latach 2001-2011, 
a współtworzyli go Krawczyński, Wach i Dominik Strycharski, zapra-
szano też artystów gościnnych.11 Na terenie Wytwórni Wódek „Kone-
ser” w Teatrze Wytwórnia przez dwa lata Godowska i Wach prowa-
dziły regularne zajęcia, odbywały się tam też warsztaty weekendowe 
i były realizowane projekty, jak wspomniany i kontynuowany „Taniec 
– peryferia” czy site-specific „Urban body”. W ostatnim z projektów 
uczestniczyła popularna obecnie choreografka Marta Ziółek, ponadto 
ponownie przeszły za Godowską w nowe miejsce osoby z STA, a także 
nowi uczniowie. Projekty i warsztaty czerpały z metody Psychologii 
Zorientowanej na Proces12, a pracę procesową nastawioną na uwolnienie 
treści nieświadomych i badania progu13 poprzedzały zajęcia z techniki 
tańca współczesnego, improwizacji czy pracy z głosem, co pozwalało 
na metodyczne przygotowanie uczniów do pracy tak mocno angażującej 
ich nie tylko fizycznie, ale także psychicznie.

Teatr Bretoncaffe oprócz projektów edukacyjno-artystycznych 
pokazywał w Wytwórni prace swoje i zaproszonych gości, ponadto 
zaprosił do przestrzeni, w której rezydował, Międzynarodowy Fe-
stiwal Improwizacji Tańca SIC! (od 2007 r.) – realizowany przez 
wiele lat przez Ilonę Trybułę. Artystka ta jest kolejną w warszaw-
skim środowisku tańca postacią pełniącą funkcję spersonalizowanej 
„instytucji”. Podczas festiwalu zapoznawała warszawskich widzów 
z różnymi metodami improwizacji, tworzonymi przez takich arty-
stów jak m.in. Katie Duck, Julyen Hamilton, David Zambrano, Daniel 

11 Materiały z archiwum artystki; zob. także Teatr  Bretoncaffe, taniecPOLSKA.pl, 
http://taniecpolska.pl/instytucje/8 (dostęp 25.06.2018).
12 Tamże.
13 Próg to liminalne, szczególnie trudne dla jednostki wspomnienie (doświadczenie, 
emocja, przeżycie), na które natrafia ona podczas pracy procesowej, i z którym może 
dalej pracować, dokonując jego twórczego, nierzadko afirmatywnego przekształce-
nia.
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Lepkoff i Maria F. Scaroni. W 2006 r. Trybuła założyła Studio Ciało, 
w ramach którego w Centrum Łowicka (gdzie odbywały się także 
festiwalowe warsztaty) w 2007 r. razem z Marią Stokłosą zainicjo-
wała Laboratorium Improwizacji, działające do 2009 r. Laboratoria 
ponadto prowadzili: Maria Mavridou, Laura Murphy, Aitana Cordero, 
Małgosia Haduch i Rafał Dziemidok. Towarzyszyły im solowe pokazy 
improwizacji. Adresatami tzw. Labów były osoby z doświadczeniem, 
a więc profesjonalne i profesjonalizujące się i wciąż podnoszące swoje 
kwalifikacje. Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem, realizo-
wany był we współpracy z Fundacją Kino Tańca i otrzymał wsparcie 
Dzielnicy Mokotów. Od 2010 r. Trybuła kontynuowała ten projekt 
sama do 2012 r.

Alternatywne kursy i szkolenia
W 2014 r. z pasji amatorów, motywowanych chęcią podnoszenia 

własnych kompetencji, zapraszających do prowadzenia zajęć wy-
branych pedagogów, narodził się pomysł szkolenia Warsaw Dance 
Department (początkowo bez podstaw prawnych, a następnie w opar-
ciu o działalność Fundacji Movementum).14 Inicjatorami projek-
tu byli Maja Katarzyna Molska, absolwentka Polskiego Instytutu 
Psychoterapii Tańcem i Ruchem, i Irad Mazliah, który w Izraelu 
prowadził własną szkołę15. Szkolenie w WDD mogło trwać semestr, 
rok lub dłużej, maksymalnie trzy lata. Program przewidywał pracę 
osiem godzin dziennie z różnymi pedagogami w systemie stałym 
i rotacyjnym. Ambicją jego autorów było stworzenie tak zróżni-
cowanego programu, żeby pozwolić odnaleźć się uczestnikom – 
nierzadko amatorom – w profesji tancerza. Organizatorzy, oprócz 
możliwości nauki, dawali również szansę publicznej prezentacji. 
W ramach Międzynarodowego Festiwalu Ciało/Umysł w 2015 r. 
studenci pracujący pod kierunkiem Ramony Nagabczyńskiej zapre-

14 Materiały z archiwum Fundacji Movementum oraz J. Hoczyk, rozmowa przepro-
wadzona z M. K. Molską na potrzeby tekstu, materiał niepublikowany.
15 Po zakończeniu służby wojskowej sam ją ukończył, bo w Izraelu nie było innych 
tego typu placówek dla nieco starszych studentów.
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zentowali Actions to Relate to Verbs – work in progress, a następ-
nie, w tym samym roku, zrealizowaną pod opieką Mazliaha Operę 
Kolejową. Wydarzenie zorganizowano we współpracy z Instytutem 
Teatralnym i Komuną//Warszawa w ramach obchodów 250-lecia 
teatru publicznego w Polsce.

Organizatorzy nie zdecydowali się podjąć starań o instytucjona-
lizację placówki, co wynikało z ministerialnych wymogów formal-
nych, jakie musiałaby spełnić jednostka kształcenia ustawicznego, 
w tym m.in. tych dotyczących kadry dydaktycznej legitymującej 
się formalnym wykształceniem. Mimo zapraszania znakomitych 
pedagogów z Polski i świata (ok. sześćdziesiąt osób w ciągu dwóch 
lat) szkolenie WDD zostało po tym czasie rozwiązane. Ponieważ 
w całości było realizowane z wpłat uczestników, gdy nie skomple-
towano grupy (a tak się stało, mimo że na początku zainteresowa-
nie było ogromne), zabrakło funduszy. Do kłopotów finansowych 
doszły problemy lokalowe (Pałac Kultury i Nauki podniósł stawkę 
za wynajem sali), rozwiązane po pewnym czasie poprzez współpracę 
z partnerami. Organizatorzy chcą wrócić do realizacji szkolenia, jeśli 
będzie możliwe ustabilizowanie sytuacji finansowej w taki sposób, 
by cały ciężar opłat nie spoczywał na studentach. Obecnie WDD 
funkcjonuje jako miejsce realizujące własne projekty i inicjatywy, 
ale także otwarte na propozycje z zewnątrz. Jak powiedziała Molska: 
„chcemy stworzyć środowisko ludzi, którzy tworzą ruch”16. W WDD 
odbywają się próby, lekcje, dzielenie się wiedzą i praktyką (odcho-
dzenie od pracy dyrektywnej). Różnego rodzaju zajęcia prowadzone 
są przez rozmaite podmioty i cieszą się dużym zainteresowaniem, 
ale nie stanowią całościowej oferty programowej.17

16 J. Hoczyk, rozmowa przeprowadzona z M. K. Molską na potrzeby tekstu, materiał 
niepublikowany.
17 Zob. strona Warsaw Dance Department: warsawdancedepartment.pl.
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Fot. 3. Zajęcia z tańca współczesnego w Warsaw Dance Department prowadzi 
Noa Shiloh. Fot. Kassol Photography

Jednym z najciekawszych projektów realizowanych przez warszaw-
skie środowisko tańca jest kurs choreografii eksperymentalnej „Choreo-
grafia w Centrum” w Centrum w Ruchu (formalnie: Fundacja Burdąg) 
prowadzony przez związane z nim niezależne artystki, tj. Stokłosę, 
Ptasznik i Renatę Piotrowską-Auffret. Program narodził się w 2015 r. 
jako odpowiedź na niewystarczające możliwości edukacji w dziedzinie 
choreografii (w tym: choreografii eksperymentalnej) w Polsce: „CHO-
REOGRAFIA w CENTRUM to projekt edukacyjny przeznaczony dla 
wybranej grupy osób, zainteresowanych pogłębioną praktyką choreo-
graficzną. Organizatorzy [zapraszają – przyp. red.] tancerzy, słuchaczy 
i absolwentów wyższych szkół tańca, choreografów oraz teoretyków 
tańca, którzy nie boją się praktyki. Projekt opiera się na założeniu, 
że choreografia to dyscyplina łącząca predyspozycje twórcze z inteli-
gencją, wrażliwością i krytycznym spojrzeniem na otaczającą rzeczy-
wistość. Uczestnicy kursu będą poznawać narzędzia choreograficzne, 
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rozwijać umiejętności researchu, budowania choreografii i jej prezenta-
cji oraz wspólnie myśleć i mówić o tym co robimy i widzimy. Pojawią 
się takie tematy jak poszukiwanie źródeł własnej kreatywności, dawanie 
feedbacku innym i sobie, relacja między doświadczeniem / refleksją / 
praktyką. Wszystko to w kontekście najnowszej historii i teorii tańca”18. 

Projekt każdorazowo rozpisany jest na rok. Ptasznik mówi o nim: 
„Prowadzimy ten kurs jako artystki-choreografki i otwarcie wnosimy 
swoje doświadczenia. Uczymy podstawowych kategorii choreografii, ich 
rozpoznawania, nazywania i używania w praktyce. Każdy, kto chce być 
choreografem/fką musi sam zauważać pytania, jakie stawia przed nim 
praca, dostrzegać możliwe wybory, uczyć się ich dokonywać. Dzielimy 
się narzędziami, które są dostępne, ale każdy musi rozwinąć odwagę 
korzystania z nich, odwagę szukania tych, które go interesują. Program 
kursu ma wspólny zarys, a w jego ramach każda korzysta z własnej 
praktyki i doświadczeń. Czasem wnosimy rzeczy, którymi zajmujemy 
się aktualnie jako choreografki, ale pamiętamy o zarysie”19. Obecnie 
odbywa się trzecia edycja kursu. Program jest z czasem modyfikowany, 
ale jego podstawy wyznaczają, według słów Ptasznik, trzy tematy: „jak 
zaczynać” (odkrywanie źródeł własnej kreatywności, podstawowe kate-
gorie choreograficzne), „jak rozwijać, pracować nad materiałem choreo-
graficznym”, „praca nad etiudą”. „Podczas każdego zjazdu obecna jest 
praktyka ruchu. To bardzo ważny element i nie chodzi o rozwój tylko 
ruchowy, ale m.in. używanie kategorii choreograficznych w działaniu, 
o rozumienie ruchu od środka, o umiejętność obserwacji ruchu wtedy, 
kiedy się wydarza, o rozpoznawanie złożoności ruchu, o rozumienie 
kategorii obecności, o odkrywanie czym jest performowanie, że to jak 
performujesz, jest elementem myślenia choreograficznego. Podczas 
trwania kursu relacjonujemy sobie nawzajem, co dzieje się na poszcze-
gólnych zjazdach, wymieniamy doświadczeniami, konsultujemy”20. 

18 Choreografia w Centrum, centrumwruchu.pl, http://centrumwruchu.pl/choreogra-
fia-w-centrum-kurs-choreografii-eksperymentalnej/ (dostęp 25.06.2018).
19 J. Hoczyk, rozmowa przeprowadzona na potrzeby tekstu, materiał niepublikowany.
20 Tamże.
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Słowa Ptasznik korespondują z wypowiedziami wybranych uczestni-
czek, przez które kurs jest oceniany bardzo wysoko. Niezależnie od tego, 
czy profesjonalnie zajmują się tańcem, różnymi formami teatru, krytyką, 
choreografią, nowym cyrkiem, sztukami wizualnymi czy projektami spo-
łecznymi lub przeciwnie – nie mają na co dzień wiele wspólnego ze sztuką 
– każda z tych, z którymi rozmawiałam, czerpie z tego doświadczenia 
w swojej codziennej pracy. W wypowiedziach powraca temat panującej 
na kursie atmosfery sprzyjającej własnym poszukiwaniom oraz okazji 
do obserwowania pracy innych i doświadczenia obserwacji innych przy 
pracy własnej. Odbywa się ona bez oceny, jednak z merytorycznym fe-
edbackiem, co, jak padło w jednej z wypowiedzi, „uczy czujności obser-
wacji”21. Ponadto uczestniczki zauważają, że kurs daje okazję rozwoju 
indywidualnych zainteresowań, ale nie wywiera presji uzyskania kon-
kretnego efektu. Daje szansę na swobodną pracę z uzyskanym materia-
łem ruchowym, w tym na porzucenie go czy transformowanie, podjęcie 
decyzji lub jej zawieszenie. Ważne było budowanie relacji partnerskich, 
stawianie sobie przez prowadzące podobnych wymagań, co innym. Inna 
uczestniczka podkreślała spójność całego programu (wynikającą także 
ze stałego kontaktu między prowadzącymi); ponadto, choć „kursantki” 
miały zupełnie „inne kompetencje i zainteresowania, panowała atmosfera 
wolności, otwartości i różnorodności”22. Podkreślano brak uprzedzeń, 
stymulowanie ciekawości tego, co robią inni, niezależnie od własnych 
zainteresowań. Jak bardzo różnorodną grupę udaje się każdorazowo zgro-
madzić i jak unikalną wymianę doświadczeń to przynosi, widać na przy-
kładzie absolwentek kursu, wśród których znajdziemy przedstawicielki 
świata tańca współczesnego (w tym: improwizacji kontaktowej, teatru 
dramatycznego, sztuk wizualnych i teorii tańca). Kurs ukończyły m.in.: 
Katarzyna Sztarbała, Alicja Czyczel, Agata Gregorkiewicz, Grażyna Sła-
boń, Kalina Duwadzińska, Karolina Kraczkowska, Urszula Skośkiewicz, 
Klara Wojciechowska, Urszula Pietrzak, Róża Zamołojko, Joanna Grunt-
kowska, Dominika Śniegocka, Tatiana Kamieniecka, Alicja Bielawska, 
Anna Karasińska, Hanna Raszewska-Kursa. 

21 J. Hoczyk, rozmowa przeprowadzona na potrzeby tekstu, materiał niepublikowany.
22 Tamże.
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Edukacja taneczna poza instytucjami w Warszawie – zakoń-
czenie 
• Istniejąca oferta dla amatorów jest niewystarczajaca. Prowadzonych 

jest za mało zajęć z technik tańca współczesnego (o różnym stopniu 
zaawansowania), a przede wszystkim z somatycznych metod pracy 
z ciałem czy świadomości ciała.

• Większość przedsięwzięć sektora prywatnego ma silny wymiar 
komercyjny, przysłaniający niekiedy takie cele jak rozwój umie-
jętności (nie tylko widowiskowych), nabywanie i pogłębianie wraż-
liwości artystycznej, stymulacja intelektualna.

• Brakuje zajęć i warsztatów skierowanych do profesjonalistów chcą-
cych podnosić swoje kompetencje taneczne/wykonawcze, choreo-
graficzne i pedagogiczne/dydaktyczne.

• Brakuje forum wymiany wypracowanej/wypracowanych metodo-
logii pracy dla profesjonalistów: sharing practice.

Sumując: brakuje ciągłości kształcenia lub jest ona niewystarczająca. 
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Królestwo, chor. Magda Jędra, wsp. Iza Szostak, Centrum Sztuki Tańca 
w Warszawie 2018. Fot. Marta Ankiersztejn



Królestwo, chor. Magda Jędra, wsp. Iza Szostak, Centrum Sztuki Tańca              w Warszawie 2018. Fot. Marta Ankiersztejn



Królestwo, chor. Magda Jędra, wsp. Iza Szostak, Centrum Sztuki Tańca              w Warszawie 2018. Fot. Marta Ankiersztejn



Warsztaty: Blisko coraz bliżej, prow. Izabela Chlewińska, Centrum Sztuki 
Tańca w Warszawie 2018. Fot. Marta Ankiersztejn

Warsztaty: Kontakt Improwizacja, prow. Natalia Oniśk, Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2018. Fot. Marta Ankiersztejn



Warsztaty: metodologia nauczania polskich tańców tradycyjnych w for-
mach niescenicznych, prow. Piotr Zgorzelski, Centrum Sztuki Tańca 
w Warszawie 2018. Fot. Marta Ankiersztejn

Warsztaty: Kontakt Improwizacja, prow. Natalia Oniśk, Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2018. Fot. Marta Ankiersztejn



Melancholia, chor. Jakub Lewandowski, Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 
2018. Fot. Marta Ankiersztejn
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ZUZANNA KUPIDURA
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Kierunek Taniec na Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Chopina.
Historia, pedagodzy, działalność

Streszczenie:
Utworzenie Zaocznych Wyższych Studiów Nauczycieli Tańca było ważnym 
momentem dla środowiska tanecznego w Polsce. Dzięki przychylnej decyzji 
ówczesnych władz Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie 
(obecnie: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) taniec już od czterdzie-
stu pięciu lat gości w jej murach. Historia przemian – w strukturze wydziału, 
warunkach, sposobach kształcenia – wskazuje na nieustanne starania o dosto-
sowanie oferty kierunku do potrzeb współczesnych tancerzy, choreografów, 
teoretyków i pedagogów tańca. Nauczyciele akademiccy poprzez działalność 
naukową wnoszą wkład w podnoszenie rangi sztuki tańca, a Zakład Tańca  
m.in. poprzez organizację konferencji i seminariów stwarza możliwość kon-
frontowania osiągnięć lokalnych z ogólnopolskimi i zagranicznymi.
Słowa kluczowe: kierunek Taniec, Pedagogika Baletowa, Studium Nauczycieli 
Tańca, Choreografia i Teoria Tańca, Podyplomowe Studia Teorii Tańca

Wstęp
Do 1972 r. polscy tancerze (a także pedagodzy tańca, teoretycy 

i choreografowie) pozbawieni byli możliwości kształcenia specjalistycz-
nego w zakresie tańca na uczelniach wyższych w Polsce. Utworzenie 
Zaocznych Wyższych Studiów Nauczycieli Tańca stało się więc dla 
polskiego środowiska tanecznego momentem przełomowym. Kształce-
nie nowych kadr pedagogów zaowocowało już w 1975 r. utworzeniem 
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piątej w powojennej Polsce Państwowej Szkoły Baletowej w Łodzi1, 
której uczniowie rozpoczęli naukę pod okiem słuchaczek Sekcji Tań-
ca2. Pierwsi absolwenci3 opuścili mury Państwowej Wyższej Szkoły 
Muzycznej w Warszawie w 1976 r. Specjalności Pedagogikę Baletową, 
Choreografię i Teorię Tańca, a także Podyplomowe Studia Teorii Tańca 
ukończyło przez ostatnie czterdzieści pięć lat łącznie około czterystu 
studentów.

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie historii studiów kształ-
cących teoretyków i praktyków tańca, usystematyzowanie wiedzy o pe-
dagogach kierunku i wykładanych przedmiotach, a także wskazanie 
dotychczasowych i obecnych obszarów działalności naukowo-dydak-
tycznej.

Materiał i metody badawcze
Ze względu na charakter opracowywanego tematu za główną meto-

dę badawczą obrano metodę badania dokumentów. Materiał poznawczy 
stanowiły:
• organizacje roku akademickiego uczelni z lat 1972-2011,
• sprawozdania z działalności uczelni z lat 2002-2010,
• plany studiów z lat 1972-2017,
• wykazy pedagogów kierunku Taniec z lat 2012-2018,
• opisy modułowych efektów kształcenia na specjalności Pedagogika 

Baletowa i Choreografia i Teoria Tańca,
• akty prawne uczelni,

1 Więcej o szkolnictwie baletowym na poziomie podstawowym i średnim zob. J. Si-
bilska, Warszawska szkoła baletowa – jedna z najstarszych w Europie. Historia, roz-
wój, zmiany, s. 21. (Przyp. red.)
2 Leandry Jasińskiej i Grażyny Popławskiej. Por. I. Turska, Popis szkół baletowych, 
„Ruch Muzyczny” 1976, nr 2; J. Pudełek, Balet  w Polsce  Ludowej, [w:] Kongres 
Upowszechniania  Kultury  Muzycznej,  Warszawa,  17-18  grudnia  1979:  stenogram 
obrad. Cz.  I, Wstęp  i obrady Sesji Plenarnej, Ministerstwo Kultury i Sztuki [i in.], 
Warszawa 1980.
3 Nazwiska absolwentów Sekcji Tańca „D” z lat 1976-1980 publikowane były 
w czasopiśmie „Ruch Muzyczny” w latach 1977-1981. Listy nazwisk absolwentów 
zamieszczone są również w folderach jubileuszowych Pedagogiki Baletowej opraco-
wanych z okazji 35-lecia i 40-lecia specjalności.
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• programy i informacje o działalności naukowej kierunku Taniec.
Z uwagi na zmienną wartość dokumentów jako źródeł informacji4 
metodę badania dokumentów uzupełniono metodą analizy i krytyki 
piśmiennictwa. Wśród materiałów podlegających analizie znalazły się:
• monografia: Magdalena Dziadek, Od Szkoły Dramatycznej do Uni-

wersytetu. Dzieje wyższej uczelni muzycznej w Warszawie 1810-
2010, t. II: 1945-2010, Wydawnictwo UMFC, Warszawa 2016,

• artykuły z czasopism specjalistycznych,5

• foldery okolicznościowe,6

• Artur Koleba, Dwudziestolecie działalności Studium Nauczycieli Tańca 
(1972-1992), niepublikowana praca magisterska, Wydział Wychowa-
nia Muzycznego, Akademia Muzyczna Fryderyka Chopina, Warszawa 
1995, praca napisana pod kierunkiem doc. dr hab. Janiny Pudełek,

• materiały z sesji naukowych.7

Zastosowana procedura badawcza (obejmująca zgromadzenie do-
kumentów, selekcję, analizę i opracowanie poszczególnych wyników) 
doprowadziła autorkę do ostatniej fazy, w której przeprowadzono ana-
lizę porównawczą zebranych danych i sformułowano wnioski.

Geneza kierunku Taniec
W drugiej połowie XX w. wyrażano zaniepokojenie stanem tańca 

w Polsce, między innymi na łamach czasopism kulturalnych. Szcze-
gólną uwagę zwracano na poziom wykształcenia kadry pedagogicz-
nej. Brak możliwości zdobywania w Polsce kwalifikacji zawodowych 
na wyższym szczeblu przyczyniał się między innymi do kształcenia 

4 Zob. J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Ber-
nardinum”, Gdynia 2002.
5 Wybrane czasopisma z obszaru sztuki: „Ruch Muzyczny”, „Teatr”, „Taniec”, 
„Aspiracje”, „nietak!t. Inne strony teatru”.
6 Foldery jubileuszowe opracowane z okazji 35-lecia, 40-lecia i 45-lecia specjalności 
Pedagogika Baletowa autorstwa m.in. M. Kucharskiej-Nowak, K. Carlos-Machej, A. 
Bilińskiej-Słomkowskiej i D. Borzęckiej.
7 Wybrane publikacje pokonferencyjne dotyczące m.in. historii UMFC, historii Wy-
działu Wychowania Muzycznego, wyższego szkolnictwa muzycznego oraz szkolnic-
twa baletowego.
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zbyt małej liczby pedagogów tańca8, a co za tym idzie – niewystar-
czającej liczby kadry wykonawczej, na którą było wówczas duże zapo-
trzebowanie9. Jedyną możliwością kontynuowania kształcenia zawo-
dowego były studia w Związku Radzieckim10 – nie licząc powstałego 
w latach 50. i działającego zaledwie kilka lat Wydziału Choreografii 
przy Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie11. Oprócz zaniepokojenia 
kwalifikacjami pedagogów, autorzy artykułów zwracali również uwagę 
na trudną sytuację choreografów i teoretyków tańca12. Podkreślając ich 
rolę w tworzeniu fachowego zaplecza dla pracy scenicznej oraz pod-
noszeniu rangi sztuki tańca, postulowali utworzenie studiów wyższych 
o specjalnościach: choreograficznej i teoretycznej. 

Mając na względzie sytuację i potrzeby środowiska tanecznego 
w Polsce Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego 
na czele z Teresą Czajkowską – przy współpracy Barbary Kasprowicz13 
– opracował projekt założeń organizacyjnych i plan studiów Zaocznego 
Wyższego Studium Zawodowego Nauczycieli Tańca. Zarząd Szkół Ar-
tystycznych zatwierdził projekt i na mocy zarządzenia Ministra Kultury 
i Sztuki14 w 1972 r. uruchomiono nabór na studia dla nauczycieli tańca 
w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie.

8 Zob. I. Turska, Almanach baletu polskiego 1945-1974, Państwowe Wydawnictwo 
Muzyczne, Kraków 1983.
9 Zob. W. Millati, Szkolnictwo baletowe. Trudności i perspektywy, „Ruch Muzyczny” 
1973, nr 9.
10 Ministerstwo Kultury i Sztuki wysyłało absolwentów na studia do Moskwy (GI-
TIS) lub Leningradu (Państwowe Konserwatorium im. Rimskiego Korsakowa). Zob. 
I. Turska, Almanach…, dz. cyt.
11 Por. W. Millati, dz. cyt.; J. Pudełek, Jubileusz Studium Nauczycieli Tańca, „Taniec” 
1993, nr 1.
12 Zob. A. Potocki, Kadra w balecie – sytuacja i potrzeby, [w:] B. Gołębiowski, L. Szew-
czyk (red.), Kadra dla muzyki: (wybrane problemy), z. 2, Instytut Kultury, Warszawa 1984.
13 Zob. T. Czajkowska, Informacja o Zaocznym Wyższym Studium Zawodowym Nauczy-
cieli Tańca, [w:] K. Janczewska-Sołomko (red.), Z zagadnień nauczania w szkolnictwie ba-
letowym, Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego, Warszawa 1973.
14 Zarządzenie nr 63 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 4 sierpnia 1972 r. w sprawie 
utworzenia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie Zaocznego 
Wyższego Zawodowego Studium Nauczycieli Tańca /Dz. U. MKiS z dnia 6 IX. 
1972 r. poz. 48/.
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Struktura jednostki 
Studia te utworzono na Wydziale Wychowania Muzycznego, 

który kilkakrotnie zmieniał nazwę15. W 1946 r. funkcjonował jako 
Wydział Pedagogiczny, w 1952 r. – Nauczycielsko-Instruktorski, 
a w 1957 r. ograniczono się do pierwszego członu i po roku utworzo-
no Sekcję A i B, czyli studia dzienne (dla kandydatów na nauczycie-
li) i wieczorowe (dla czynnych nauczycieli). W 1960 r. powrócono 
do pierwotnej nazwy, by po czterech latach ponownie ją zmienić. 
Wydział Wychowania Muzycznego w 1970 r. utworzył kolejną Sek-
cję – C – studiów zaocznych, umożliwiając tym samym podjęcie 
kształcenia przez osoby pracujące w miejscowościach oddalonych 
od miast, w których działają wyższe szkoły muzyczne. W tej formie 
dwa lata później16 zostało utworzone Zaoczne Wyższe Studium Na-
uczycieli Tańca, którego kierownictwo objął docent Zbigniew Ko-
rycki17. Początkowo trzyletnie studium zawodowe w 1973 r. zostaje 
przekształcone w czteroletnie studia magisterskie (Zaoczne Studia 
Magisterskie Pedagogiki Baletu)18. W ciągu kolejnych dwudziestu 
pięciu lat Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna przemianowana zo-
staje na Akademię Muzyczną19, a Wydział V kolejny raz zmienia na-
zwę – tym razem staje się Wydziałem Edukacji Muzycznej20. 2001 r. 
jest ważną datą w historii rozwoju krytyki i teorii tańca w Polsce. 
Podyplomowe Studia Teorii Tańca21, utworzone wówczas z inicjaty-

15 Zob. A. Szaliński, Wydział Wychowania Muzycznego w okresie  Polski  Ludowej, 
[w:] Materiały z sesji naukowej w 175-lecie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie, z. XX, Akademia Muzyczna Fryderyka Chopina, Warszawa 1986.
16 Antoni Szaliński podaje 1973 jako rok utworzenia Sekcji D, jednakże z Zarządze-
nia MKiS oraz dokumentacji UMFC wynika, że był to rok 1972.
17 Zob. M. Dziadek, Od Szkoły Dramatycznej do Uniwersytetu: dzieje wyższej uczel-
ni muzycznej w Warszawie 1810-2010, t. 2, 1945-2010, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina, Warszawa 2016.
18 Zob. J. Pudełek, dz. cyt.
19 Zob. M. Dziadek, dz. cyt.
20 Zob. Posiedzenie Senatu, 04.05.1998 r., sygn. 124/7, Archiwum UMFC.
21 Zob. Organizacja roku akademickiego 2001/2002, Archiwum UMFC.
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wy st. wykł. mgr Małgorzaty Kucharskiej-Nowak22 i dr hab. Janiny 
Pudełek, prof. AM, otworzyły możliwość specjalistycznego kształ-
cenia osobom chcącym zająć się tańcem od strony naukowej, zgłę-
biać zagadnienia związane z profesjonalną krytyką bądź rozwinąć 
swoje zainteresowanie sztuką tańca pod okiem doświadczonej kadry 
pedagogicznej. Uchwała Senatu23 w sprawie utworzenia kierunku 
Taniec była kolejnym krokiem ku wyodrębnieniu i uniezależnieniu 
jednostki w strukturze wydziału, a także poszerzeniu jej działalności 
o nowe specjalności. W 2004 r. studenci specjalności Pedagogika 
Baletu24 (działającej w ramach kierunku Taniec) rozpoczęli naukę 
na jednolitych, pięcioletnich studiach magisterskich, które wówczas 
powołano.

W 2008 r. warszawska uczelnia muzyczna uzyskała status uniwer-
sytetu25, a Wydział V przemianowano na Wydział Dyrygentury Chó-
ralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca26 – 
uwzględniając tym samym w nazwie wszystkie obszary kształcenia. 
2010 r. przyniósł długo wyczekiwany moment: w strukturze wydziału 
utworzono Zakład Tańca27; odrębną jednostkę organizacyjną powołaną 
do koordynowania działalności naukowej, dydaktycznej i artystycznej 
na kierunku Taniec. Kierownikiem Zakładu została prof. Ewa Wyci-
chowska. Rok później poszerzono ofertę kierunku o nową specjal-
ność – Choreografię i Teorię Tańca28, studia II stopnia, niestacjonarne, 
prowadzone w systemie zaocznym. Tancerzom, a także absolwentom 
pokrewnych kierunków, stworzono warunki do zdobycia umiejętności 
i kwalifikacji w zawodzie choreografa.

22 W latach 1994-2007 oraz 2007-2010 mgr Kucharska-Nowak pełniła funkcje kie-
rownicze związane z kierunkiem Taniec.
23 Zob. Uchwała Senatu z dnia 28.06.2004 r., sygn. 124/11, Archiwum UMFC.
24 Obecnie: Pedagogika Baletowa.
25 Zob. M. Dziadek, dz. cyt.
26 Zob. Uchwała Senatu z dnia 27.06.2008 r., Biuro Rektora i Senatu UMFC.
27 Zob. Uchwała Senatu z dnia 24.05.2010 r., Biuro Rektora i Senatu UMFC.
28 Zob. Uchwała z dnia 18.04.2011r., Biuro Rektora i Senatu UMFC.
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Pedagodzy i przedmioty
Pedagodzy kierunku Taniec, motywowani chęcią ciągłego wzrostu 

poziomu kształcenia, jak również licznymi zmianami, jakie zachodzi-
ły w systemie szkolnictwa wyższego, wielokrotnie nanosili korekty 
na plany studiów. Niezależnie od licznych modyfikacji siatek godzin, 
od pierwszych lat istnienia Studium wyróżnić można było pięć obszarów 
treści kształcenia: grupa przedmiotów kierunkowych – praktycznych, 
kierunkowych – teoretycznych, podstawowych – muzycznych, podsta-
wowych – humanistycznych i podstawowych – z dziedzin biologicz-
nych, nauk o zdrowiu i kultury fizycznej.

W tabelach29 zastosowano podział na dekady (z wyjątkiem ostatniej 
kolumny, która obejmuje okres siedmiu lat). Z uwagi na ograniczoną 
objętość artykułu przedstawione zostaną wyłącznie wyniki badań do-
tyczące grup przedmiotów kierunkowych.

Tab. 1. Pedagodzy przedmiotów kierunkowych – praktycznych 1972-201830, 
cz. 1. 

taniec klasyczny taniec ludowy taniec  
charakterystyczny

taniec histo-
ryczny

taniec  
współczesny taniec jazzowy

1972-1981
Danuta Piasecka, 
Jarosław Piasecki, 
Kazimierz Jacak

Krystyna 
Rokitnicka, 
Witold 
Zapała, Janina 
Marcinkowa, 
Barbara 
Tomaszewska, 
Hanna Chojnacka, 
Zbigniew 
Korycki, Hanna 
Zawadzka

Z. Korycki, 
Maria Drabecka Z. Korycki Alain Bernard

A. Bernard, Mia 
Kokhuis

1982-1991
D. Piasecka, 
J. Piasecki, Monika 
Radecka

Małgorzata 
Kucharska-
Nowak, Jacek 
Łumiński

Z. Korycki, 
H. Chojnacka, 
Iliana Alwarado, 
Włodzimierz 
Noskow, Henryk 
Maniecki

Z. Korycki

Ewa 
Wycichowska, 
Marta Bochenek, 
Barbara 
Sier-Janik

E. 
Wycichowska, 
B. Sier-Janik

29 Dane umieszczone w poszczególnych komórkach tabel są wykazem pedagogów, 
którzy w danym okresie (niekoniecznie przez cały ten czas) wykładali dany przed-
miot. Tabela nie zawiera informacji szczegółowych o latach pracy poszczególnych 
pracowników. W przypadku osób, które w podanych okresach zmieniały nazwiska, 
podano dane aktualne w momencie rozpoczęcia pracy.
30 Przez rok 2018 rozumie się drugi semestr roku akademickiego 2017/2018.
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taniec klasyczny taniec ludowy taniec  
charakterystyczny

taniec histo-
ryczny

taniec  
współczesny taniec jazzowy

1992-2001 D. Piasecka,  
J. Piasecki

M. Kucharska-
Nowak, Klaudia 
Carlos-Machej

Z. Korycki, 
J. Piasecki, 
M. Kucharska-
Nowak, K. Carlos-
Machej, Beata 
Książkiewicz, Lidia 
Anczykowska

Z. Korycki,  
B. Książkiewicz

B. Sier-Janik, 
Danuta Petrów, 
Joe Alter

B. Sier-Janik,  
D. Petrów

2002-2011

D. Piasecka, Irena 
Tarasiewicz, Maria 
Bilska, Elżbieta 
Raczyńska-Warzec, 
Wiktoria Morawiec

M. Kucharska-
Nowak, 
K. Carlos-Machej, 
Bernadetta 
Wojdat-
Sujkowska

B. Książkiewicz, 
L. Anczykowska, 
K. Carlos-Machej, 
Małgorzata 
Borowiec

B. Książkiewicz, 
M. Borowiec

D. Petrów, 
E. Wycichowska, 
Andrzej 
Morawiec, 
Aleksandra 
Dziurosz

Jacek Wazelin

2012-2018

D. Piasecka,  
E. Raczyńska-
Warzec,  
I. Tarasiewicz, Anna 
Sąsiadek, M. Bilska, 
Teresa Memches

M. Kucharska-
Nowak, 
K. Carlos-Machej, 
B. Wojdat – 
Sujkowska, 
Małgorzata 
Włoczkowska

B. Książkiewicz,  
K. Carlos-Machej, 
L. Anczykowska,

B. Książkiewicz

A. Morawiec, 
A. Dziurosz, 
Kaya 
Kołodziejczyk, 
Paulina 
Andrzejewska

J. Wazelin, 
Grzegorz Pańtak

Nazwy przedmiotów, których pierwszy człon stanowi wyraz taniec, 
wraz z modyfikacjami siatek godzin podlegały nieznacznym przekształ-
ceniom. Np.: taniec klasyczny – początkowo ujęty w planie jako meto-
dyka nauczania tańca klasycznego, bądź taniec klasyczny z metodyką 
– został rozdzielony na przedmioty: taniec klasyczny i dydaktyka tańca 
klasycznego. Nazwa przedmiotu zasady kompozycji tańca pozostała 
w niezmienionej formie, natomiast przedmiot techniki wyrazu scenicz-
nego został później przemianowany na ekspresję sceniczną.
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Tab. 2. Pedagodzy przedmiotów kierunkowych – praktycznych 1972-201831, 
cz. 2.

zasady kompozycji 
tańca literatura baletowa partnerowanie

metodyka 
prowadzenia 

zespołów

technika wyrazu 
scenicznego

1972 – 
1981 Z. Korycki J. Piasecki Z. Korycki

1982 – 
1991 Z. Korycki J. Piasecki

Z. Korycki, 
J. Piasecki, 
D. Piasecka

Z. Korycki, 
M. Kucharska-
Nowak

1992 – 
2001

Z. Korycki, 
L. Anczykowska, 
E. Wycichowska, 
Zofia Rudnicka

J. Piasecki, 
D. Piasecka, Danuta 
Borzęcka

Z. Korycki, 
J. Piasecki, Łukasz 
Gruziel

Z. Korycki, 
M. Kucharska-
Nowak, 
L. Anczykowska

E. Wycichowska, 
Krzysztof Majchrzak

2002 – 
2011

E. Wycichowska, 
Z. Rudnicka, Robert 
Bondara

D. Piasecka, 
D. Borzęcka, Ewa 
Nowak

Ł. Gruziel, 
R. Bondara, 
Kazimierz Wrzosek

M. Kucharska-
Nowak, 
L. Anczykowska, 
E. Wycichowska

E. Wycichowska, 
Wiesław Komasa

2012 – 
2018

E. Wycichowska, 
Z. Rudnicka, 
A. Morawiec

D. Borzęcka, 
E. Nowak, 
D. Piasecka

R. Bondara, 
A. Morawiec E. Wycichowska 

E. Wycichowska, 
Z. Rudnicka, 
W. Komasa, Łukasz 
Lewandowski

W planach studiów napotkamy również przedmioty z obszaru hi-
storii tańca, ale dookreślone przez zawężenie tematyki bądź okresu – 
takie jak: historia tańca XX wieku, taniec i balet XX i XXI wieku czy 
historia polskiego baletu. 

31 Przez rok 2018 rozumie się drugi semestr roku akademickiego 2017/2018.
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Tab. 3. Pedagodzy przedmiotów kierunkowych – teoretycznych 1972-201832

historia tańca1 estetyka tańca antropologia tańca
krytyka 

tańca i dzieła 
choreograficznego2

1972 – 
1981 Irena Turska J. Pudełek, I Turska

1982 – 
1991

I. Turska, 
Jacek Łumiński J. Pudełek, I. Turska, 

J. Łumiński

1992 – 
2001

Janina Pudełek, 
Joanna Sibilska-
Siudym

J. Pudełek, 
J. Sibilska-Siudym Roderyk Lange J. Ignaczak

2002 – 
2011

J. Sibilska-Siudym, 
E. Wycichowska, 
Jagoda Ignaczak

J. Sibilska-Siudym, 
Dariusz Górski, 
Magdalena Malska

R. Lange, 
Tomasz Nowak

J. Ignaczak, 
Izabela Szymańska

2012 – 
2018

J. Sibilska-Siudym, 
E. Wycichowska, 
J. Ignaczak

M. Malska T. Nowak
J. Sibilska-Siudym, 
I. Szymańska, 
J. Ignaczak

1)  Lub: historia tańca i baletu, historia baletu.
2) Lub: krytyka teatralna i baletowa, krytyka tańca i dzieła baletowego.

Ostatnia tabela przedstawia wykaz przedmiotów, które pojawiły 
się w planach studiów po 2000 r. – większość z nich wraz z otwarciem 
specjalności Choreografia i Teoria Tańca.

Tab. 4. Pedagodzy przedmiotów kierunkowych dodanych po 2000 r.

teoria tańca3 projekcja 
filmowa teorie tańca

historyczne 
i źródłowe 

formy tańca
improwizacja choreografia analiza dzieła 

choreograficznego

E. Wycichowska,
Hanna 
Raszewska

J. Sibilska-
Siudym H. Raszewska B. Książkiewicz A. Dziurosz, 

Ilona Trybuła

E. Wycichowska, 
Z. Rudnicka, 
A. Morawiec, 
A. Dziurosz

R. Bondara, 
A. Dziurosz, 
J. Sibilska-Siudym, 
Jacek Przybyłowicz

32 Przez rok 2018 rozumie się drugi semestr roku akademickiego 2017/2018.
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choreologia
/choreologia 
praktyczna

Labanowska 
analiza ruchu notacja tańca

styl i gest – 
zagadnienia 
wykonawcze

kontakt – 
improwizacja

plastyka ruchu 
scenicznego

taniec artystyczny 
z dydaktyką – etap 
wczesnoszkolny

T. Nowak T. Nowak T. Nowak K. Carlos-
Machej A. Morawiec A. Dziurosz B. Książkiewicz

3) E. Wycichowska wykładała przedmiot Teoria i kompozycja tańca.

Działalność naukowa i dydaktyczna33

Do 2010 r. opiekę merytoryczną nad działalnością kierunku Taniec 
sprawowała Katedra Edukacji Muzycznej. W latach 1993-2015 kiero-
wała nią prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz. W tym okresie badania 
placówki w zakresie tańca skoncentrowane były na sytuacji zawodowej 
tancerzy i problematyce psychologiczno-pedagogicznej. Podejmowano 
tematykę funkcjonowania szkół baletowych w Polsce, a także analizo-
wano ścieżkę rozwoju zawodowego tancerza wraz z definiowaniem pro-
blemów i potrzeb kształcenia. Od momentu powstania nowej jednostki 
w strukturze Wydziału opiekę merytoryczną nad działalnością kierunku 
przejął Zakład Tańca. Obszar badań poszerzył się wówczas o tematykę 
związaną z zawodem pedagoga, choreografa i teoretyka tańca.

W wydawnictwie uczelni ukazało się łącznie czternaście publikacji 
z zakresu tańca.34 Dotyczą one zagadnień z obszaru psychologii, peda-
gogiki, estetyki tańca, anatomii, historii tańca, nauk humanistycznych, 
a także teorii i kompozycji tańca. W serii wydawniczej „W kręgu mu-
zyki i myśli humanistycznej” ukazały się również artykuły o tematyce 
tanecznej. W większości mają one charakter rozważań interdyscypli-
narnych, a aż pięć z nich dotyczy relacji muzyki i tańca.

Jednym z zadań Zakładu Tańca jest organizowanie konferencji, se-
minariów, kursów i warsztatów dotyczących różnych aspektów sztuki 
33 Z uwagi na ograniczenia objętości w artykule przedstawione są wyłącznie wybra-
ne przez autorkę obszary działalności naukowej i dydaktycznej. W referacie prezen-
towanym podczas konferencji, której efektem jest niniejsza monografia, autorka omó-
wiła także obszar działalności artystycznej, na temat której ma nadzieję w przyszłości 
opublikować oddzielny artykuł.
34 Do momentu ukończenia pracy nad niniejszym artykułem (czerwiec 2018). Zob. 
wykaz na końcu niniejszego artykułu.
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tańca.35 W 2013 r. zorganizowano konferencję naukową „Edukacja 
w sztuce tańca wartością polskiej kultury – historia, teraźniejszość, 
przyszłość”, która m.in. podsumowywała osiągnięcia naukowo-arty-
styczne na kierunku Taniec. Tematy referatów skupione były wokół 
systemów edukacji w sztuce tańca – porównywano modele kształce-
nia w Rosji, we Francji i w Polsce. Rok później Zakład Tańca podjął 
się organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej 
zatytułowanej „Taniec w kulturze globalnej”, która poświęcona była 
korelacjom tańca i muzyki, specyfice pracy choreografa i złożoności 
procesu twórczego.36 W ramach obchodów 45-lecia specjalności Peda-
gogika Baletowa 21 maja 2018 r. odbyła się Międzynarodowa Konfe-
rencja Naukowo-Artystyczna: „Wczesnoszkolny etap nauczania tańca 
jako podstawa kształcenia tancerzy”.

Działalność naukową Zakładu Tańca wspierało przez kilka lat Koło 
Naukowe Teorii Tańca zainicjowane przez słuchaczy Podyplomowych 
Studiów Teorii Tańca. Koło zarejestrowano w 2012 r., a prezesem zosta-
ła Marianna Jasionowska37. Cele Koła: „działalność naukowa związana 
z teorią tańca, konsolidacja młodego środowiska naukowego, działanie 
uczelniane, międzyuczelniane, międzynarodowe, działalność publika-
cyjna, popularyzowanie osiągnięć studentów UMFC oraz innych człon-
ków Koła”38. W ciągu niespełna czterech lat swojej działalności Koło 
– oprócz spotkań i paneli dyskusyjnych – zorganizowało seminarium 
poświęcone wybranym metodom badawczym, a także, we współpracy 
z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, zorga-
nizowało konferencję naukową: „Taniec w kulturze globalnej. Zyski 
i straty”.

35 Zob. Regulamin Zakładu Tańca, UMFC (materiał niepublikowany).
36 Zob.  Międzynarodowa  Konferencja  Naukowo-Artystyczna  „Taniec  w kulturze 
globalnej.  Cz.  I”,  chopin.edu.pl 9.05.2014, http://www.chopin.edu.pl/pl/2014/05/
miedzynarodowa-konferencja-naukowo-artystyczna-taniec-w-kulturze-globalnej-cz-
-i (dostęp 15.05.2018).
37 W roku akademickim 2012/2013 opiekunem KNTT była prof. dr Mieczysława 
Demska-Trębacz, a od roku 2013/2014 do marca 2015 r. (wtedy Koło zakończyło 
działalność) – dr hab. Jagna Dankowska.
38 Regulamin Koła Naukowego Teorii Tańca, UMFC (materiał niepublikowany), s. 3.
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Corocznie na Scenie Kameralnej Teatru Wielkiego – Opery Na-
rodowej odbywają się koncerty studentów kierunku Taniec będące 
częścią artystyczną dyplomów. Wieczory specjalności Pedagogika 
Baletowa i prezentacje studentów specjalności Choreografia i Teoria 
Tańca są podsumowaniem poszczególnych etapów kształcenia i okazją 
do wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.

Podsumowanie
W informacji z 1973 r. czytamy: „Utworzenie Zaocznego Wyższego 

Studium Nauczycieli Tańca przy PWSM w Warszawie zainaugurowało 
nowy etap w kształceniu nauczycieli tańca […] który oznacza wyższy 
i efektywniejszy poziom nauczania i lepsze niż dotychczasowe przy-
gotowanie absolwentów do wykonywania zadań zawodowych”39. Dziś, 
mając świadomość czterdziestopięcioletniej historii tańca w budynku 
warszawskiej uczelni muzycznej, możemy poszerzyć to twierdzenie: 
powstanie Studium zapoczątkowało nowy etap w kształceniu nie tylko 
pedagogów tańca, ale i choreografów, teoretyków, krytyków, tancerzy, 
kierowników zespołów i miłośników tej dziedziny sztuki. Analiza ma-
teriałów archiwalnych i aktualnych wykazuje, że kierunek z powodze-
niem kształci również przyszłą kadrę nauczycieli akademickich, którzy 
niejednokrotnie wiążą się z macierzystą uczelnią.
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Mgr Zuzanna Kupidura – absolwentka Rytmiki na Uniwersytecie Muzycz-
nym Fryderyka Chopina i od roku akademickiego 2017/2018 wykładowca 
techniki ruchu i kompozycji ruchu na tej samej specjalności, w trakcie przy-
gotowań do obrony z drugiej specjalności na tej samej uczelni: Choreografia 
i Teoria Tańca. W 2015 r. ukończyła studia I stopnia na specjalności Rytmika 
i Przedmioty Teoretyczno-Muzyczne na Akademii Muzycznej im. Karola Szy-
manowskiego w Katowicach. W 2016 r. ukończyła szkolenie na warsztatach 
choreologicznych w Instytucie Choreologii w Poznaniu prowadzone przez 
mgr Urszulę Loba-Wilgocką. Jej prace artystyczne pokazywane były m.in. 
w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowi-
cach, na Scenie Kameralnej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, podczas 
Europejskich Dni Rytmiki w Brukseli. Związana z zespołem Chopin Univer-
sity Dance Company i z Teatrem Powszechnym im. Jana Kochanowskiego 
w Radomiu. Członkini Polskiego Forum Choreologicznego i Warszawskiej 
Pracowni Kinetograficznej.
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KINETOGRAFIA W WARSZAWIE.
EDUKACJA I ZASTOSOWANIA – ZARYS 

HISTORII

Streszczenie:
Artykuł przedstawia zarys historii nauki i praktyki kinetograficznej w Warsza-
wie. Omawia działalność ośrodków stosujących oraz propagujących notację 
metodą Labana-Knusta na tle ogólnopolskim. W Polsce kinetografia stosowana 
była już w latach 30. XX w., a zainteresowanie nią w Warszawie zapocząt-
kował Stanisław Głowacki. Jadwiga Mierzejewska zorganizowała pierwsze 
powojenne kursy kinetografii w Centralnej Poradni Amatorskiego Ruchu Ar-
tystycznego, gdzie w latach 50. i 60. regularne szkolenia prowadził Roderyk 
Lange, twórca m.in. ośrodka toruńskiego i poznańskiego. Do grona uczniów 
oraz współpracowników Langego należeli m.in. Irena Ostrowska, Janina Mar-
cinkowa, Maria Drabecka oraz Grażyna Dąbrowska. Obecnie zajęcia z notacji 
tańca, prowadzone przez Tomasza Nowaka, są stałym elementem programu 
kierunku Taniec1 na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Ponadto 
w Warszawie działa niezależna grupa badawcza: Warszawska Pracownia Ki-
netograficzna, która w wykładach performatywnych przedstawia praktyczne 
możliwości kinetografii, oraz prowadzi własne prace badawcze.
Słowa kluczowe: kinetografia, notacja tańca, Rudolf Laban, Stanisław Gło-
wacki, Roderyk Lange

1 Więcej o programie kierunku Taniec zob. Z. Kupidura, Kierunek Taniec  na Uni-
wersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Historia, pedagodzy, działalność, s. 81. 
(Przyp. red.)
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Taniec to zjawisko efemeryczne, trudno uchwytne, podlegające prze-
mianom społeczno-kulturowym, jedna z najbardziej ulotnych dzie-
dzin sztuki. Próby uchwycenia tańca w formie zapisu podejmowało 
od dawna wielu praktyków i teoretyków tańca, jednak dziedzina 
ta długo nie posiadała własnego systemu notacji. Jeden z pierwszych 
zapisów tańca, autorstwa Michela Toulouse’a, datuje się na XV w. 
(ok. 1488 r.). Dotyczył on tańca dworskiego. W kodeksach kroki 
taneczne oznaczano symbolami literowymi i zestawiano z zapisem 
muzycznym. XVII i XVIII w. to rozwój europejskiej sztuki tanecz-
nej. Kroki stawały się bardziej skomplikowane, a paleta symboli 
literowych okazała się niewystarczająca do opisu tańca. Należy 
zauważyć, że ówczesne systemy powstały w wyniku utrwalania 
tańców o ustalonym schemacie ruchów. Konieczność opracowania 
wyczerpującej, uniwersalnej notacji powstała w momencie tworzenia 
się tańca nowoczesnego, który wykraczał poza ramy dotychczaso-
wych form ruchowych, a zapis stawał się bardziej skomplikowany. 
Wcześniejsze systemy nie rejestrowały przebiegu ruchu w czasie 
i przestrzeni. Zmiany pomiędzy kolejnymi krokami pozostawały 
nieuchwycone, a opisy słowne tańca nie zawierały dostatecznych 
informacji umożliwiających odtworzenie przebiegu ruchu. Uniwer-
salność kinetografii polega na zapisie ruchu w czasie i przestrzeni, 
czyli uchwyceniu ciągłości jego przepływu. 

Kinetografia według metody Labana-Knusta jest pierwszym syste-
mem pełnej notacji ruchu człowieka. Twórcą był Rudolf Laban, który 
przez lata swojej działalności analizował możliwości ruchowe ludzkiego 
ciała. Określił modele przestrzenne, które obejmują cały zasięg natu-
ralnych możliwości ruchowych człowieka oraz, na podstawie analizy 
maksymalnego zasięgu, określił szereg skal ruchowych. Konsekwencją 
tej analizy było stworzenie notacji graficznej. Do opracowania zapisu 
ruchu i tańca skłoniła Labana idea chórów ruchowych. Jego celem było 
stworzenie środka porozumiewania się między odległymi od siebie ze-
społami. Dzięki możliwości odczytania przesyłanych kinetogramów 
z zapisem choreografii zespoły, które wcześniej ze sobą nie pracowały, 
potrzebowały zaledwie dwóch prób, aby odbył się wspólny pokaz.
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Wstępnie koncepcja została omówiona w Choreographie2 (1926), 
ale za właściwą pierwszą publikację uznaje się tę z 1928 r.: Schrifttanz3 
(pol.: taniec pisany). Przez kolejne lata system rozwijano i dopełniano. 
Spośród osób, które współpracowały z Labanem w tym zakresie, do naj-
wybitniejszych należał prof. Albrecht Knust. Wzmocnienie przez niego 
kinetografii poprzez wprowadzenie stylistyki oraz ortografii było bardzo 
istotne dla dalszego rozwoju notacji. Odczytanie pierwszego pełnego 
zapisu choreografii Labana Tytan miało miejsce w 1927 r. 

W 1933 r. w „Tygodniku Ilustrowanym” w artykule Pismo taneczne 
i taniec pisany prof. Stanisław Głowacki pisał: „Egzamin praktyczny 
zdała kinetografia o tyle, że według napisanego nią kinetogramu wy-
konano w Hamburgu poemat choreograficzny Tytan i że wydano już 
partyturki kilkudziesięciu tańców i ćwiczeń grupowych, które wykonują 
chóry ruchowe w różnych miastach niemieckich. […] Laban stworzył 
możliwość prawdziwego komponowania tańców, tworzenia tańca pi-
sanego w miejsce dotychczasowego szeregowania i zapamiętywania, 
przypadkowych najczęściej improwizacji ruchowych lub powtarzanych 
szablonów”4. 

Głowacki był pionierem kinetografii w Polsce, choreologiem, hi-
storykiem i teoretykiem tańca. W latach 30. XX w. wykładał w War-
szawie m.in. historię tańca w szkole tańca Janiny Mieczyńskiej5 
i Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej. Na prośbę Mieczyńskiej 
poprowadził kilka zajęć z notacji dla uczennic jej szkoły. Dokonywał 
pierwszych w Polsce zapisów tańców polskich i ruchu scenicznego 
według systemu notacji Labana, m.in. do zapisu układów reżyserskich 
Leona Schillera. Promował kinetografię w swoich artykułach. W „Tygo-
dniku Ilustrowanym” z 1933 r. zamieścił kinetogram podpisany Blues 
zapisany kinetografią Labana. Jest to prawdopodobnie pierwszy zapis 
kinetograficzny, jaki zamieszczono w polskiej prasie. Głowacki był 
2 R. Laban, Choreographie, Eugen Diederichs, Jena 1926.
3 R. Laban, Schrifttanz, Universal Edition, Vienna 1928. 
4 S. Głowacki, Pismo taneczne i taniec pisany, „Tygodnik Ilustrowany”1933, nr 12, 
s. 230-231. 
5 Zob. też A. Banach, Warszawska  edukacja  taneczna  poza  instytucjami  w XX w.,  
s. 35. (Przyp. red.)
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także jednym ze współpracowników Knusta; brał udział w pracach nad 
rozbudową systemu. W chronologicznym wykazie współpracowników 
w A Dictionary of Kinetography Laban prof. Knust umieszcza nazwisko 
Głowackiego na trzecim miejscu. 

Głowacki tak opisał notację Labana „Kinetografia Rudolfa Labana, 
sposób zapisywania ruchu, choreografia w ścisłym tego słowa znaczeniu 
jest pierwszym, niezawodnym, naprawdę wyczerpującym systemem 
notacji”6.

W 1935 r. kierownik Katedry Etnografii Uniwersytetu Warszawskie-
go, prof. Cezaria Baudouin de Courtenay Jędrzejewiczowa, zainicjowała 
prace naukowe nad tańcem, określając to zjawisko jako istotny element 
kultury. W 1937 r. Jędrzejewiczowa powołała zespół specjalistów, który 
z wielkim zaangażowaniem przygotował w Warszawie obiekty na Mię-
dzynarodową Wystawę „Sztuka i Technika w życiu współczesnym” 
w Paryżu. W stoisku w Pawilonie Międzynarodowych Archiwów Tańca 
umieszczono m.in. kinetogramy polskich tańców sporządzone przez 
Głowackiego. Każda tablica przedstawiała jeden moment z kompozycji 
tanecznej, pod którym umieszczony został kinetogram z zapisem prze-
biegu tańca. Na dole znajdował się zapis nutowy melodii towarzyszącej 
tańcowi. Zapisy sporządzone przez Głowackiego, pierwsze kinetogramy 
eksponowane na skalę światową, były ewenementem na całej wysta-
wie.7 Dokonania warszawskiego zespołu naukowców w tamtym czasie 
podniosły rangę przedmiotu choreologii w skali europejskiej. Prace 
te miały zapoczątkować Polskie Archiwum Tańca, jednak II wojna 
światowa przekreśliła te plany, a większość materiałów opracowanych 
w Warszawie została zniszczona. 

Kontynuatorem działań Głowackiego i głównym propagatorem idei 
Labanowskich w Polsce był prof. dr hab. Roderyk Lange. Jako pierwszy 
po II wojnie światowej zastosował kinetografię w dokumentacji i ana-
lizie folkloru tanecznego. Wielką zasługą Langego było wprowadze-

6 S. Głowacki, Taniec w XIX i XX wieku, „Scena Polska” 1938, z. 4, s. 827. 
7 W 1979 r. dr Grażyna Dąbrowska odszukała eksponaty – miniatury tancerzy, które 
powróciły do ojczyzny dopiero w 1991 r. Po wielu latach zabiegów konserwatorskich 
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie zaprezentowało modele w 2011 r. 
Niestety zapisy kinetograficzne Głowackiego nie zostały odnalezione.
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nie na nowo kinetografii do badań nad tańcem w Polsce i jej szerokie 
rozpowszechnienie, które przypadło na lata 60. Lange ukończył studia 
z zakresu analizy oraz notacji ruchu i tańca systemem Labana w 1959 r. 
w Folkwang Hochschule w Essen pod kierunkiem Knusta, któremu 
asystował przy pracy nad słownikiem kinetografii. Znacznie wcześniej 
zapoznał się z ogólnymi założeniami teorii ruchu Labana – już w wieku 
piętnastu lat. To właśnie w Warszawie odnalazł książkę Choreographie, 
co wspominał następująco: „Mój pierwszy kontakt z Labanowskimi 
ideami analizy i notacji ruchu miał miejsce w wyjątkowych okolicz-
nościach. Było to krótko po wojnie. Poszukiwałem wtedy wszędzie 
jakichkolwiek materiałów studyjnych w prawie całkowicie zniszczonej 
Warszawie. Dotarłem do jednej z większych miejskich bibliotek pu-
blicznych. Budynek był zrujnowany, a większość ogromnej kolekcji 
została zniszczona albo rozproszona. […] Niektóre książki o sztuce 
były publicznie udostępnione. Między innymi ocalało kilka książek 
na temat tańca. Tu właśnie znalazłem książkę Labana Choreographie, 
opublikowaną w Jenie w 1926 r. Stała się ona książką, z którą nigdy 
się nie rozstawałem”8.

Wielką zasługą prof. Langego było przywrócenie stosowania 
kinetografii w badaniach nad folklorem tanecznym. W latach 1954-
1966 intensywną działalność prowadził ośrodek toruński. Początkowo 
prace odbywały się w Dziale Etnograficznym Muzeum Okręgowego 
w Toruniu, a w 1959 r. powstał Dział Tańca Muzeum Etnograficznego 
w Toruniu funkcjonujący pod kierunkiem Langego. Muzeum współ-
pracowało z Centralną Poradnią Amatorskiego Ruchu Artystycznego 
w Warszawie, przygotowując seminaria, materiały oraz tłumaczenia 
wykładów zagranicznych kinetografów.

W trakcie Kongresu Choreologicznego w Dreźnie w 1957 r. oma-
wiano różne systemy notacji ruchu. Dokonując porównań stwierdzono, 
że inne systemy opisują ruch tylko częściowo i jedynie kinetografia 
według metody Labana-Knusta jest pełnym i uniwersalnym systemem 

8 D. Kubinowski, Działalność naukowa Profesora Roderyka Lange, [w:] tenże (red.), 
Taniec-Choreologia – Humanistyka. Tom jubileuszowy dedykowany profesorowi Ro-
derykowi Langemu, Instytut Choreologii w Poznaniu, Rhytmos, Poznań 2000, s. 19.
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notacji ruchu. Podczas Kongresu tematem kinetografii zainteresowała 
się prof. Jadwiga Mierzejewska, która zorganizowała pierwsze w Pol-
sce szkolenia kinetograficzne w Warszawie we wrześniu 1958 r. Mie-
rzejewska od 1956 r. pracowała w CPARA oraz jako stały konsultant 
wszystkich zespołów folklorystycznych prowadzonych przez spółdziel-
nię Cepelia w całym kraju. 

W latach 1958-1967 Lange prowadził szkolenie w Studium Kineto-
graficznym zorganizowanym przez CPARA w Warszawie. Uczestnikami 
szkolenia byli badacze folkloru tanecznego, nauczyciele tańca oraz 
etnografowie i muzykolodzy. Do grona tego należała m.in. dr Maria 
Drabecka, która w latach 1958-1966 uczyła się kinetografii pod kie-
runkiem Langego i Diany Baddeley-Lange, otrzymując uprawnienia II 
stopnia w zakresie wiedzy i pedagogiki kinetografii. Podczas tej nauki 
zetknęła się ze środowiskiem tancerzy i choreografów m.in. z dr Gra-
żyną Dąbrowską i z Mierzejewską. Rozprawa doktorska Drabeckiej 
„Choreografia baletów warszawskich za Sasów” powstała w Zakła-
dzie Teatru Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem 
prof. Karyny Wierzbickiej-Michalskiej. W pracy (wydanej drukiem 
w 1988 r.) omówiono działalność warszawskiej sceny baletowej za cza-
sów Augusta II i Augusta III, co poprzedzono charakterystyką sztuki 
tańca na czołowych scenach europejskich 1. połowy XVII w. W publi-
kacji umieszczono liczne kinetogramy tańców historycznych, podobnie 
jak w trzech tomach Tańców historycznych wydanych przez CPARA 
w latach 1966-1971. Drabecka była również wykładowczynią tańca 
historycznego na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (obec-
nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Badaczka opisywała 
kinetografię w następujący sposób: „Kinetogramy są to transkrypcje 
dawnych opisów i zapisów tanecznych na obecny międzynarodowy 
system zapisu tańca metodą Labana-Knusta. Ten rodzaj transkrypcji 
jest szczególnie przydatny w badaniach naukowych nad tańcem, po-
siada on obok lapidarności walory dokładności i precyzji, ponadto jest 
powszechny, międzynarodowy”9. 

9 M. Drabecka, Tańce historyczne. Zeszyt 1. Kurant, Menuet Sarabanda, Centralna 
Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, Warszawa 1966, s. 12.
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Szkolenie w Studium Kinetograficznym przy CPARA kończyło się 
egzaminami dyplomowymi I i II stopnia. Pierwsza sesja egzaminacyjna 
odbyła w 1961 r. Drugie trzyletnie studium zakończyło się w 1964 r. 
Kurs ukończyło dwadzieścia siedem osób.10 Oprócz prowadzenia szko-
leń CPARA wydawała publikacje z dziedziny folklorystyki tanecznej 
i choreologii, m.in. Rudolfa Labana zasady tańca i ruchu w opraco-
waniu R. Langego (1959).

Irena Ostrowska, wieloletnia redaktorka serii monografii doku-
mentujących folklor taneczny wydawanej przez CPARA, napisała: 
„W Polsce pierwszym ośrodkiem, który po wojnie zainteresował się 
kinetografią, było Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Dyrektor muzeum 
prof. Maria Znamierowska-Prufferowa powołała dział tańca ludowego. 
Roderyk Lange, kierownik działu – przy badaniu tańców regionalnych 
posługuje się kinetografią. Drugim ośrodkiem, który od kilku lat upo-
wszechnia kinetografię w Polsce, jest Centralna Poradnia Amatorskiego 
Ruchu Artystycznego w Warszawie przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. 
Przez wprowadzenia kinetografii do naszych ośrodków Polska włącza 
się w narodowy nurt pracy nad rozwojem sztuki tanecznej”11. 

Dział Tańca w Muzeum Etnograficznym w Toruniu przestał ist-
nieć w 1966 r., a w latach 1968-1981 sprawy badań nad tańcem lu-
dowym przejęła Sekcja Folkloru Instytutu Sztuki Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie. Poprzednikiem tej instytucji był Państwowy In-
stytut Sztuki (powstały w 1949 r. w wyniku połączenia Państwowe-
go Instytutu Historii Sztuki, Państwowego Instytutu Badania Sztuki 
Ludowej, Studium Teatrologicznego, Biblioteki Ministerstwa Kultury 
i Sztuki). W latach 1946-1952 sekcją, której zadaniem były badania 
tańca ludowego, kierował prof. Tadeusz Zygler. W swoich artykułach 
pisał o konieczności stosowania możliwie najściślejszych środków 
dokumentacji ruchu, zwracając uwagę na kinetografię. Jednocześnie 
wypowiadał się krytycznie o możliwości wprowadzenia tego systemu 
do Polski ze względu na konieczność specjalistycznego, długotrwałego 
przygotowywania notatorów. W latach 60. Dąbrowska, pracująca w IS 

10 D. Kubinowski, dz. cyt., s. 26.
11 Tamże. 
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PAN jako adiunkt, reaktywowała sekcję badań i dokumentacji tańców 
ludowych oraz kontynuowała badania terenowe, które prowadziła już 
od lat powojennych. Publikacje jej autorstwa: Taniec ludowy na Mazow-
szu oraz Taniec w polskiej tradycji. Leksykon zawierają liczne kineto-
gramy tańców ludowych, gdzie m.in. wyodrębnione są układy rąk oraz 
poszczególne kroki taneczne. W latach 60. ukazały się dwie pierwsze 
monografie regionalne będące wynikiem wieloletnich prac badawczych: 
Tańce Kurpiów Puszczy Zielonej Dąbrowskiej oraz Folklor taneczny 
Beskidu Śląskiego Marcinkowej (CPARA). Obie prace powstały z in-
spiracji Langego, który był ich recenzentem i konsultantem. 

Z powodu trudnej sytuacji politycznej w Polsce od 1967 r. Lange 
przebywał na emigracji.12 Przebywając za granicą, wciąż utrzymywał 
stały kontakt z dawnymi uczennicami i współpracownikami. W przygo-
towaniu pierwszego wydania Podręcznika kinetografii według metody 
Labana-Knusta, który ukazał się w Krakowie 1975 r., istotny udział 
miały Ostrowska, Drabecka oraz Marcinkowa. Podręcznik… to obecnie 
jedyna polska publikacja dotycząca nauki kinetografii według Labana-
-Knusta, z której czerpią wiedzę kolejne pokolenia.

Po wieloletniej nieobecności, w 1981 r. Lange podczas krótkiego 
pobytu w Polsce poprowadził kurs kinetografii na Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Poznaniu. Stan wojenny przekreślił jednak plany 
kolejnych kursów i rozwój szkoleń z kinetografii. Dopiero od 1989 r. 
zostało wprowadzone systematyczne kształcenie kinetograficzne pro-
wadzone przez Langego w Pałacu Kultury oraz na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Warszawie w latach 1994-1995 
na zaproszenie Centrum Animacji Kultury (wcześniej: CPARA) w ra-
mach doskonalenia zawodowego nauczycieli tańca Lange prowadził 
wykłady na temat Człowiek i taniec. Przełomową datą dla rozwoju ki-
netografii w Polsce jest 1993 r., kiedy to prof. Lange powołał Instytut 
Choreologii w Poznaniu. Głównym celem działalności Instytutu jest 
kształcenie w zakresie analizy i notacji ruchu (kinetografii) oraz roz-
wijanie wiedzy i badań nad tańcem. 

12 Zob. T. Nowak, Wspomnienie o prof. dr. hab. Roderyku Lange, taniecPOLSKA.pl 
26.04.2017, http://www.taniecpolska.pl/krytyka/444 (dostęp 7.06.2018).
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W latach 1999-2007 Lange prowadził wykłady z antropologii tańca 
na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie 
UMFC) dla studentów Pedagogiki Baletu oraz Podyplomowych Studiów 
Teorii Tańca. To właśnie UMFC nadał Langemu tytuł doctora hono-
ris causa. Ten zaszczytny tytuł został nadany uchwałą Senatu UMFC 
11.01.2016, a wręczenie dyplomu odbyło się w miejscu zamieszkania 
badacza na Jersey. Profesor Lange zmarł 16.03.2017 r. Ostatnie lata 
wciąż poświęcał zabezpieczaniu swojej spuścizny naukowej. 

Wieloletnia działalność dydaktyczna przyniosła rzesze uczniów, 
słuchaczy oraz kontynuatorów jego działalności. Jednym z nich jest 
dr hab. Tomasz Nowak, pedagog oraz popularyzator kinetografii, który 
w latach 2004-2005 doskonalił warsztat choreologiczny w Instytucie 
Choreologii w Poznaniu pod kierunkiem Langego. W 2007 r., kiedy 
Lange z powodów zdrowotnych nie mógł kontynuować prowadzenia 
regularnych wykładów na UMFC, Nowak przejął prowadzenie przed-
miotu antropologia tańca. Obecnie nadal jest wykładowcą UMFC, gdzie 
prowadzi zajęcia m.in. z notacji tańca, Labanowskiej analizy ruchu oraz 
choreologii. Wykłady dotyczące notacji zostały wprowadzone w 2011 r. 
na specjalnościach: Choreografia i Teoria Tańca oraz Pedagogika Bale-
tu. W publikacjach Nowaka znajdują się liczne zapisy kinetograficzne 
stosowane w badaniach nad tańcami narodowymi, m.in. fragment za-
pisu oberka zrealizowanego przez Głowackiego na podstawie choreo-
grafii opracowanej i wykonanej przez Mieczyńską i Ziutę Buczyńską 
w 1936 r. na Tanzolimpiade w Berlinie.13 

Dr Nowak był również prezesem Stowarzyszenia Polskie Forum 
Choreologiczne, które powołał do życia w 2009 r. Lange. To właśnie 
PFCh oraz Warszawskie Centrum Tańca zorganizowało we wrześniu 
2015 r. w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie warsztaty 

13 Zob. T. Nowak, The Function of Dance Among  the Polish Minorities Alongside 
the Eastern Borders. The Results of Field Research Conducted in the Areas Around 
Vilnius (Lithuania), Hrodno (Belorussia) and Zhytomyr (Ukraine), „Studia Choreo-
logica” 2007, vol. IX; tenże, Mazur w XX-wiecznej polskiej kulturze tanecznej, „Stu-
dia Choreologica” 2012, vol. XIII; tenże, Formy kujawiaka jako tańca narodowego, 
„Studia Choreologica” 2013, vol. XIV; tenże, Między izbą, salonem i estradą – oberek 
w polskiej kulturze taneczne, „Studia Choreologica” 2014, vol. XV.
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kinetograficzne. Zajęcia poprowadziła mgr Urszula Loba-Wilgocka, 
uczennica Langego, wykładowczyni analizy i notacji ruchu w Insty-
tucie Choreologii w Poznaniu. W latach 1989–1991 odbyła studium 
analizy i notacji ruchu pod kierunkiem Langego zakończone dyplo-
mem z uprawnieniami do nauczania przedmiotu. Warszawskie warsztaty 
trwały dziesięć dni i obejmowały cztery godziny zajęć dziennie. Orga-
nizacja warsztatów kinetografii w Warszawie dała możliwość zdobycia 
wiedzy w zakresie notacji tańca poza siedzibą Instytutu Choreologii. 

Do popularyzacji wiedzy o kinetografii oraz choreologii aktywnie włą-
czyła się Warszawska Pracownia Kinetograficzna, która pod kierunkiem 
mgr Hanny Raszewskiej zapoczątkowała swoją działalność w 2010 r. Pra-
cownia posiada w repertuarze Ruch uchwycony, wykład performatywny 
przedstawiający praktyczne możliwości kinetografii, które prezentuje pod-
czas wydarzeń związanych z tańcem w Warszawie oraz innych miastach 
Polski. Głównym punktem wykładu jest losowanie przez publiczność kine-
togramów, które są odczytywane i prezentowane przez badaczki. Działal-
ność WPK polega przede wszystkim na regularnych spotkaniach poświęco-
nych pogłębianiu wiedzy kinetograficznej: zapisie, odczycie oraz analizie 
ruchu. Sezon 2017/18 został poświęcony badaniu relacji ciała i obiektów 
w zapisie kinetograficznym oraz wspólnej analizie materiału techniki mo-
dern Marthy Graham udostępnionego mgr Annie Opłockiej przez Instytut 
Choreologii w Poznaniu. W kwietniu 2018 r. WPK we współpracy z Cen-
trum Sztuki Tańca w Warszawie (prowadzonym przez Fundację Artystyczną 
PERFORM i Fundację Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ w Domu Kultury 
Kadr) zorganizowała warsztat kinetografii, który dał możliwość poznania 
podstaw systemu Labana-Knusta.14 Członkinie WPK zajmują się również 
pracą badawczą oraz publikują artykuły na temat kinetografii.15

14 Warsztat odbył się w ramach części praktycznej Ogólnopolskiej Konferencji Na-
ukowej „Taniec w Warszawie. Społeczeństwo, edukacja, kultura”. Wraz z autorką 
artykułu poprowadziła go mgr Zuzanna Kupidura. 
15 Zob. A. Kleinrok, Do tańca i do…sportu. Kinetografia jako uniwersalny system za-
pisu ruchu, [w:] A. Fredyk, E. Smol (red.), Taniec, rytm, muzyka w nauce i praktyce, 
Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice 2014; H. Raszewska, Warszawska Pra-
cownia Kinetograficzna. Historia, osiągnięcia i plany, [w:] A. Fredyk, E. Smol (red.), 
dz. cyt.
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Warszawa jest ważnym miejscem dla rozwoju i popularyzacji kineto-
grafii. W latach 30. Polska była jednym z ważniejszych ośrodków tańca 
nowoczesnego w Europie. Odbijały się tu najnowsze tendencje, a liczba 
artystów reprezentujących różne dziedziny tańca, którzy odwiedzali War-
szawę, rosła. Taniec w ówczesnej Polsce był postrzegany jako ważna dzie-
dzina sztuki, czemu sprzyjało zainteresowanie społeczne oraz działalność 
teoretyków i krytyków tańca, m.in. Głowackiego. W momencie wybuchu 
II wojny światowej polska sztuka taneczna i polskie badania nad tańcem 
zajmowały wysoką pozycję na świecie. Rozwój kinetografii zahamowała 
wojna, a plany związane ze stworzeniem Polskiego Archiwum Tańca 
zostały zaprzepaszczone. Dopiero w latach 50. dzięki działalności Lan-
gego kinetografia została na nowo wprowadzona do badań nad tańcem. 
Działalność profesora była nacechowana troską o rozwój choreologii 
oraz kinetografii w Polsce, a także o rozwój badaczy zajmujących się 
tańcem. Obecnie kinetografia nie jest szeroko rozpowszechniona i zaj-
muje się nią wąskie – choć stopniowo rosnące – grono badaczy. Edukacja 
formalna w zakresie kinetografii w Warszawie odbywa się na kierunku 
Taniec na UMFC, gdzie w programie są regularne wykłady z notacji tań-
ca. Z kolei WPK to niezależna grupa zaangażowana w popularyzację 
kinetografii, regularnie prowadząca prace badawcze.

Oczywiste jest, że kinetografia to przede wszystkim zapis tańca 
bądź innych form ruchowych. Utrwalenie dzieła choreograficznego 
daje możliwość samodzielnej analizy. Zapis pozwala dostrzec m.in. do-
kładny kierunek czy czas trwania ruchu. W momencie naśladownictwa 
tańca na podstawie nagrania filmowego bądź obserwacji nauczyciela 
istnieje możliwość przejęcia nawyków ruchowych osoby wykonującej 
choreografię. Istotną możliwością kinetografii jest obiektywna doku-
mentacja badanego zjawiska, co pozwala uniknąć naśladowania cu-
dzych indywidualnych cech ruchu, a także przeprowadzić rekonstrukcje 
oraz dostrzec zmiany, jakie nastąpiły w kanonach tańca na przestrzeni 
lat. Prowadzenie badań oraz dokumentacja kinetograficzna są istotne 
w tworzeniu nauki o tańcu, co wiąże się z podniesieniem pozycji dzie-
dziny tańca. Rudolf Laban był przekonany, że upowszechnienie notacji 
sprawi, iż taniec będzie traktowany na równi z innymi dziedzinami 
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sztuki. Pomimo upływu lat stwierdzenie wydaje się wciąż aktualne, 
co potwierdzają jego propagatorzy.
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Międzynarodowe projekty edukacyjne 
w Warszawie – szansa rozwoju dla 

profesjonalistów

Streszczenie:
Taniec w Warszawie cieszy się popularnością zarówno wśród widzów, jak 
i profesjonalnych artystów, którzy chętnie podnoszą swoje kwalifikacje. 
Edukacja zawodowych tancerzy w zakresie wykonawstwa scenicznego nie 
przebiega jednak w sposób regularny – zaobserwować można tu zjawisko 
nasilania i zanikania oferty dla tej grupy. W tekście przedstawione zostały 
poszczególne projekty zrealizowane przez warszawskie zespoły po 2000 r. 
Należą do nich pojedyncze warsztaty z nauczycielami z zagranicy, zajęcia za-
kończone prezentacją powarsztatową, a także współprace z zagranicy o cha-
rakterze międzynarodowym, prowadzące do powstania dzieł scenicznych. 
Interesujące są także metody pracy, z których korzystają poszczególni twórcy 
– część z nich zaczerpnięta została z zagranicy. Tekst jest próbą syntezy 
informacji na temat powstałych projektów z zagranicy oraz podsumowania 
możliwości, jakie otrzymują dziś warszawscy tancerze i choreografowie. 
Słowa kluczowe: projekty międzynarodowe, edukacja profesjonalistów, edu-
kacja taneczna, profesjonalni tancerze

Warszawska scena tańca jest przedmiotem dużego zainteresowaniem, 
zarówno wśród widzów, jak i artystów. Pamiętać należy, że i jedni, i dru-
dzy chcą korzystać z organizowanych przez różne podmioty wydarzeń, 
także tych o charakterze edukacyjnym. W tekście analizuję możliwości 
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rozwoju profesjonalnych tancerzy1, jakie wynikają z udziału w między-
narodowych projektach. W Warszawie organizowane są bowiem wyda-
rzenia, dzięki którym polscy artyści – zarówno młodzi i będący jeszcze 
na początku swojej artystycznej drogi, jak i obecni na warszawskiej 
scenie od dawna – mają szansę rozwijać swoje umiejętności i twórczy 
potencjał. Warszawskie środowisko tańca nie jest skupione w jednym 
miejscu2, tworzący je artyści pracują w różnych przestrzeniach i w ra-
mach różnorodnych produkcji czy festiwali. Podobnie jest z działaniami 
edukacyjnymi – śledząc poszczególne wydarzenia, zauważyć można, 
że nie istnieje aktualnie żadna przestrzeń w Warszawie, w której miałaby 
miejsce regularna edukacja tancerzy na poziomie pomaturalnym3. Mogą 
oni podnosić swoje kwalifikacje techniczne i wyrazowe, poznawać nowe 
metody pracy, poszerzać warsztat podczas warsztatów mistrzowskich 
czy projektów realizowanych przez zagranicznych twórców. Dzieje 
się to jednak nieregularnie i zależne jest od cyklu organizacji poszcze-
gólnych wydarzeń, co ma także związek ze środkami finansowymi, 
którymi dysponują odpowiedzialne za nie podmioty. Niniejszy tekst 
ma charakter przekrojowy, a jego celem jest zwrócenie uwagi na pro-
jekty edukacyjne organizowane w Warszawie z myślą o zawodowych 
tancerzach. 

Cezura czasowa oraz rodzaje projektów
W moim artykule skupiłam się na analizie wydarzeń (cyklicznych 

i jednorazowych) odbywających się w Warszawie i oferujących zawo-
dowym tancerzom możliwość rozwoju. Jako cezurę czasową obrałam 

1 Na potrzeby artykułu przyjęta została definicja profesjonalisty jako tancerza będą-
cego absolwentem ogólnokształcącej szkoły baletowej lub/oraz studiów w zakresie 
tańca w Polsce lub za granicą. Zob. J. Hoczyk, J. Szymajda (red.), I Kongres Tańca:  
raport, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa 2011. 
2 Powstałe w 2016 r. Centrum Sztuki Tańca (2016: program pilotażowy, obecnie: 
program trzyletni 2017-2019), zrzeszające aktualnie dwadzieścia organizacji poza-
rządowych działających w obszarze tańca w Warszawie, ma na celu skupienie działań 
tanecznych w jednej, stałej przestrzeni w stolicy. 
3 Kierunek Taniec na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina prowadzi 
kształcenie w zakresie pedagogiki baletowej, choreografii i teorii tańca, ale nie pro-
wadzi edukacji w zakresie wykonawstwa scenicznego.
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2000 r., skupiając się jedynie na tych wydarzeniach, które miały miejsce 
w XXI w. Po 2000 r. bowiem powstały (lub sformalizowały się) zespo-
ły i organizacje dające szansę profesjonalistom na twórczą pracę pod 
okiem cenionych zagranicznych pedagogów i choreografów. W dalszej 
części tekstu skupię się na podmiotach, których oferta wydaje mi się 
szczególnie efektywna oraz jest – lub była w danym okresie – realizo-
wana w sposób stały. Znalazły się tu:
• Stowarzyszenie i Kolektyw Artystyczny Format Zero – powstałe 

w 2003 r., 
• Fundacja Rozwoju Tańca „Eferte” – powstała w 2003 r.,
• Fundacja Scena Współczesna – powstała w 2001 r. ( w 2005 r. 

uruchomiony został Teatr Tańca Zawirowania i Międzynarodowy 
Festiwal Teatrów Tańca Zawirowania),

• Fundacja Ciało/Umysł – powstała w 2007 r. (Festiwal Ciało/Umysł 
odbywa się od 1995 r.),

• Fundacja Artystyczna PERFORM – powstała w 2011 r. (Między-
narodowy Festiwal Kontakt Improwizacji Warsaw Flow odbywa 
się od 2010 r.),

• Fundacja Movementum – powstała w 2014 r. (a wraz z nią Warsaw 
Dance Department),

• Fundacja „Myśl w Ciele” – powstała w 2015 r.,
• Kem – powstałe w 2016 r.4 

Ze względu na realizowane od 2002 r. rezydencje artystyczne warto 
także wspomnieć o Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. 
By stworzyć mapę poszczególnych zjawisk, które miały miejsce lub na-
dal rozgrywają się w stolicy, podzielone zostały one na cztery kategorie:
• warsztaty zamknięte,
• warsztaty i seminaria zakończone prezentacją,
• praca w procesie prowadząca do powstania dzieła scenicznego,
• międzynarodowe metody pracy – adaptacje. 

4 O niektórych z wymienionych podmiotów zob. też J. Hoczyk, Warszawska eduka-
cja taneczna poza instytucjami w XXI w., s. 56; P. Święcańska, Działania site-specific 
jako forma edukacji amatorów w Warszawie, s. 191. (Przyp. red.)
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Pomoże to w przyjrzeniu się, w jaki sposób w Warszawie funkcjo-
nują projekty o charakterze międzynarodowym, pomagające tancerzom 
i choreografom w zdobyciu nowych umiejętności, rozwoju kreatywno-
ści oraz twórczej pracy. 

Warsztaty zamknięte
Najbardziej popularną formą kształcenia profesjonalnych tancerzy 

są niewątpliwie warsztaty i szkolenia. W kontekście niniejszego artyku-
łu interesować mnie będą jednak tylko te z nich, które prowadzone były 
w Warszawie przez zagranicznych twórców. Część z nich miała na celu 
także powstanie pracy kończącej cykl edukacyjnych spotkań, wszystkie 
jednak zorganizowane zostały, by wspomagać twórczy i kreatywny 
rozwój polskich zawodowych tancerzy. Na początku chcę przyjrzeć się 
tym inicjatywom, których forma pozostawała zamknięta, a jej efekty 
mogli zobaczyć jedynie uczestnicy projektów. 

Fundacja Rozwoju Tańca „Eferte” Anny Piotrowskiej w 2006 r. 
zrealizowała kilka projektów o charakterze międzynarodowym. Ten 
okres działalności organizacji pozarządowej zaliczyć można do bardzo 
bogatych w działania pozwalające na twórczy dialog z zagranicznymi 
tancerzami i choreografami. „kierunek.Budapeszt_Warszawa.taniec” 
to program, w ramach którego oprócz prezentacji węgierskich artystów 
zorganizowano także warsztaty Józsefa Hámora, bazujące na rytmie, 
dynamice i technice tańca modern (Cunningham, Limon)5. Projekt 
rozszerzony został rok później jako „kierunek.(Europe_Warszawa).
taniec”. Zaproszono wtedy do stolicy kilku pedagogów (m.in. Ildiko 
Mandy, Jenny Haack, Martę Ladjanski, Domenico Castaldo) z różnych 
krajów europejskich, w celu dania możliwości rozeznania się w mię-
dzynarodowych metodach tworzenia oraz pracy z ciałem. 

Nieco inny cel miały warsztaty zorganizowane przez Fundację Cia-
ło/Umysł6. W 2009 r. profesjonaliści zyskali niepowtarzalną okazję 

5 Programy fundacji szczegółowo opisane zostały na stronie internetowej fundacji, 
zob. http://eferte.pl (dostęp 12.05.2018). 
6 Projekty i edycje festiwali opisane zostały na stronie internetowej fundacji, zob. 
http://www.cialoumysl.pl (dostęp 10.06.2018). 
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do treningu pod okiem tancerzy z Akram Khan Company oraz grupy 
Linga. Polegał on na ćwiczeniu choreografii zespołów, by zaawansowa-
ni artyści tańca mogli sprawdzić swoje możliwości w nich, jednocześnie 
lepiej poznając ich repertuar. Trzy lata później Fundacja Ciało/Umysł 
zaproponowała warsztaty oparte na podobnej koncepcji, skupione wokół 
spektaklu LOL (lots of love) Luci Silvestrini’ego z Wielkiej Brytanii. 
Rozpoczynały się one rozgrzewką praktykowaną w zespole Protein 
Dance, z którego pochodzi artysta, by następnie przejść do improwizacji 
ruchowych z wykorzystaniem choreografii ze spektaklu. 

Fundacja Ciało/Umysł podczas kilkunastu lat swojej działalności 
zapraszała do Warszawy wielu wybitnych choreografów i grupy. Dzięki 
tego typu działaniom istniała (i nadal istnieje) szansa rozwoju profesjo-
nalnych tancerzy pracujących w stolicy. Stwarzanie pola do dalszego 
kształcenia i rozwoju jest bowiem niezwykle ważne, dlatego też warto 
zwrócić uwagę na jeszcze jeden warsztat, zaproponowany w 2010 r. 
przez fundację. „BILL SHANNON, czyli Hip-hop o kulach… bez kul” 
to tytuł zajęć, poprowadzonych przez artystę w celu zwrócenia uwagi 
na relację ciało niepełnosprawne – ciało pełnosprawne. Obecni na zaję-
ciach tancerze mieli okazję przyjrzenia się oryginalnej technice Shanno-
na (nauka poruszania się o kulach w celu przełożenia tego samego ruchu 
na taniec bez ich użycia) i zmierzenia się z jej trudnością. W przypadku 
tego typu warsztatów wskazać też można na ich społeczny charakter 
oraz użyteczność w kontekście pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Zapraszanie zagranicznego artysty posiadającego autorską metodę 
pracy wskazałabym jako cechę charakterystyczną dla edukacji profe-
sjonalnych tancerzy w Warszawie. Organizacje pozarządowe stwarzają 
w ten sposób pole do dialogu na poziomie międzynarodowym, dając 
jednocześnie rodzimym artystom możliwość poznania międzynarodo-
wych metod pracy bez wyjeżdżania z kraju. Izraelski choreograf Michael 
Getman jest przykładem twórcy powracającego do Warszawy, by uczyć 
własnej metody pracy z ciałem. Na zaproszenie Stowarzyszenia i Kolek-
tywu Artystycznego Format Zero poprowadził w 2017 r. zajęcia o nazwie 
„Partytura” (wcześniej podobne warsztaty prowadził w 2014 r.). Inten-
sywny trening fizyczny poświęcony został partyturze ruchowej, proce-
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sowi tworzenia spektaklu, przygotowywaniu struktury choreograficznej 
ze szczególnym uwzględnieniem precyzji, współpracy i komunikacji. 
Tego typu warsztaty są zdecydowanie potrzebne, dają możliwość skon-
frontowania własnego punktu widzenia z opinią grupy. Ich celem nie jest, 
jak już zaznaczyłam, powstanie konkretnego artefaktu i zaprezentowanie 
go odbiorcom, ale rozwój twórczy warszawskiego środowiska tańca.

Nie sposób opisywać edukacji tanecznej w Warszawie, nie zwra-
cając uwagi na jeden z istotniejszych punktów na współczesnej mapie 
tanecznej stolicy: powstałą w 2014 r. Fundację Movementum, a wraz 
z nią na profesjonalny program edukacyjny dla tancerzy i performerów 
– Warsaw Dance Departement7. W sali warsztatowej w Pałacu Kultury 
i Nauki przez trzy sezony odbywały się cykliczne szkolenia dla tancerzy 
będących na początku swojej artystycznej drogi, pragnących przygoto-
wać się do zawodowej kariery. To pierwsza taka inicjatywa w stolicy, 
dająca możliwość praktycznego treningu oraz rozwijania kluczowych 
umiejętności pracy z ciałem w ramach regularnej, codziennej praktyki. 
Program obejmował codzienne treningi z baletu klasycznego i technik 
tańca współczesnego oraz realizację projektów choreograficznych lub 
research w ramach laboratoriów ruchowych, a także wykłady teoretycz-
ne z anatomii, biomechaniki, teorii sztuki i tańca. Praca w zamkniętej, 
dwudziestoosobowej grupie stwarzała przestrzeń dla twórczej wymiany 
myśli, konsultacji własnych koncepcji czy konfrontacji z nauczycielami 
z Polski i zagranicy. Istotą działalności Warsaw Dance Department było 
stworzenie programu szkoleniowego, będącego alternatywą dla szkol-
nictwa wyższego w zakresie tańca współczesnego w Polsce. Niestety 
w zeszłym roku zakończone zostało ostatnie szkolenie o charakterze cy-
klicznym. Aktualnie Fundacja Movementum proponuje udział w warsz-
tatach odbywających się nieregularnie w przestrzeni PKiN, zapraszając 
międzynarodowych artystów do nauczania swoich metod, kontynuując 
tym samym edukację warszawskich tancerzy na najwyższym poziomie. 

7 Artykuł dotyczący Warsaw Dance Department i opisujący specyfikę szkolenia 
przeczytać można na blogu autorki tekstu. Zob. M. Seredyńska, Szkolenie dla tance-
rzy – Warsaw Dance Department, www.martaseredynska.wordpress.com 1.12.2016, 
https://martaseredynska.wordpress.com/2016/12/01/szkolenie-dla-tancerzy-warsaw-
-dance-department/ (dostęp 10.06.2018). 
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Warsztaty i seminaria zakończone prezentacją
Jako drugą kategorię wydarzeń organizowanych z myślą o edukacji 

profesjonalistów w Warszawie wyróżniam warsztaty i szkolenia, które 
zakończyły się otwartą dla publiczności prezentacją.8 Sam proces pracy 
jest bardzo istotny dla kształcenia i rozwijania ruchowego warsztatu, 
jednakże konfrontacja z odbiorcą pomaga w ocenie artystycznej kreacji 
i konceptu. Jednym z tego typu projektów był zeszłoroczny warsztat 
z Keithem Hennessym, zorganizowany w ramach Międzynarodowego 
Festiwalu Kontakt Improwizacji Warsaw Flow prowadzonego przez 
Fundację Artystyczną PERFORM. Codzienna praca trwała osiem dni, 
podczas których artyści skupili się na poszerzaniu możliwości, jakie 
daje improwizacja kontaktowa. Była ona istotna nie tylko z perspek-
tywy pracy w zamkniętej grupie, ale i jako doświadczenie sceniczne 
(performans przed publicznością). Podobne założenie przyświecało 
innym warsztatom, zorganizowanym w ramach Warsaw Flow, który 
co roku skupia międzynarodowe środowisko contact improvisation, 
realizując także projekty podnoszące kompetencje profesjonalistów 
prezentujących przed widzami efekty procesu twórczego. 

Innym przykładem inicjatywy, która ma na celu nie tylko edukację 
zawodowych artystów, ale i zderzenie ich z reakcją odbiorów, jest Kem 
Care, realizowany przez Kem. To program realizowany w 2018 r., sku-
piający artystki i praktyki, które kładą nacisk na współzależność i inność 
w sferach somatycznych oraz społecznych. Feministyczny i queerowy 
projekt stworzony został na zaproszenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej9. 
Składały się na niego dyskusje, warsztaty, zajęcia i pokazy, których wspól-
nym punktem odniesienia była cielesność oraz emocjonalność, a także 
skupienie się na sposobach bycia razem. W ramach działań projektowych 

8 Wprawdzie pokazy efektów różnych etapów pracy Warsaw Dance Department, 
umieszczonego w pierwszej kategorii, niekiedy były otwarte dla publiczności, ale nie 
stanowiły one omawianego w drugiej kategorii punktu dojścia, finalizującego szkole-
nie; były elementem ciągłego procesu kształcenia.
9 Siedziba Kem, powstałego z inicjatywy Marty Ziółek i Alexa Baczyńskiego-Jen-
kinsa znajdowała się w latach 2016-2017 przy ul. Podskarbińskiej 32/34 (fabryka 
Mesko). Projekt Kem Care był realizowany w Muzeum Sztuki Nowoczesnej na za-
proszenie instytucji. 
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w Warszawie pojawiły się takie artystki, jak np. Antonija Livingstone, 
realizująca warsztaty „Male Breast Feeding” (męskie karmienie piersią), 
których tematem była bliskość i doświadczenie wejścia w macierzyński 
gest troski o potomstwo. W kilkudniowych spotkaniach z artystką wzięła 
udział grupa performerek, które na zakończenie spotkały się z publiczno-
ścią, by porozmawiać na temat warsztatu oraz podsumować go. 

Innym przykładem inicjatyw, w ramach których artysta między-
narodowej klasy przyjechał do Warszawy, by pracować z tutejszymi 
tancerzami, były warsztaty Daniela Abreu, zorganizowane przez Teatr 
Tańca Zawirowania (prowadzony przez Fundację Scena Współcze-
sna) czy spotkania o nazwie „Do yourself a favor” Ivo Dimcheva, które 
odbywały się w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. 
Pierwszy z twórców, w ramach kolejnej współpracy z Teatrem Tańca 
Zawirowania, prowadził w 2018 r. zajęcia zakończone pokazem pracy 
i traktowane jako work in progres przed skonstruowaniem spektaklu. 
Była to praca grupowa, jednakże odzwierciedlająca wizję choreogra-
fa. Z kolei Dimchev skupił się na indywidualnych inicjatywach pol-
skich twórców tańca: podczas prowadzonych przez niego zajęć każdy 
z uczestników otrzymał okazję skonfrontowania się z zadaniem stwo-
rzenia koncepcji własnego dzieła, pracy z przestrzenią, dramaturgią, 
kontekstami, tworzącymi pracę. Na zakończenie każdy zaprezentował 
przed publicznością solowy performans, co dało możliwość profesjo-
nalnym twórcom sprawdzenia się w roli choreografów. 

 Praca w procesie prowadząca do powstania dzieła scenicznego
Kolejną kategorią, którą postanowiłam wyodrębnić, jest praca z za-

granicznym twórcą nad powstaniem dzieła scenicznego o wyraźnej 
konstrukcji i wykonawczym charakterze. Celem warsztatów zapropo-
nowanych przez Dimcheva miało być jedynie zapoczątkowanie pracy 
nad autorskim spektaklem, którego ostateczny efekt zależał już od in-
dywidualnych intencji każdej z osób biorących udział w warsztatach 
(część z nich po zakończeniu zajęć kontynuowała pracę nad autorskimi 
koncepcjami). Jednakże istnieją projekty o charakterze artystyczno-
-edukacyjnym, których celem nie było tylko zrealizowanie warsztatów, 
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ale wyprodukowanie spektaklu lub performansu. W 2017 r. Fundacja 
Ciało/Umysł zrealizowała projekt „Exchange: change – Time and Dan-
ce”, w którym udział wzięli młodzi artyści pochodzący z Polski oraz 
z zagranicy.10 Intencją organizatorów było, by w jego ramach zawarte 
zostały: pięciodniowy warsztat moderowany przez Rafała Dziemidoka, 
Petrę Péter i Joannę Zielińską, rezydencja artystyczna oraz produkcja 
i prezentacja spektaklu przed publicznością. Intencją organizatorów 
było, by twórcze spotkania w międzynarodowym gronie zakończyło po-
wstanie spektakli, jako gotowych do dalszego eksploatowania produkcji 
(każdy z sześciu uczestników tworzył własną pracę). Z prac polskich 
artystek, które wzięły udział w projekcie, w Warszawie szczególnie czę-
sto prezentowany jest Dzień, w którym V. dała mi do myślenia albo jak 
pozbyłam się prokrastynacji Aleksandry Bożek-Muszyńskiej (Centrum 
Sztuki Tańca w Warszawie, Scena Tańca Studio, Teatr Ochoty); z kolei 
Ekspozycję Uli Zerek można było kilkukrotnie zobaczyć w Gdańsku 
(Teatr Wybrzeże). 

 
Międzynarodowe metody pracy – adaptacje 
Edukacja taneczna to nie tylko organizowanie poszczególnych 

wydarzeń, na które zapraszani są zagraniczni pedagodzy i choreogra-
fowie. Są to niewątpliwie idealne okazje do bezpośredniego spotkania 
i nauczenia się nowej techniki, skonfrontowania własnej opinii na temat 
choreografii czy zmierzenia się z materiałem choreograficznym propo-
nowanym przez danego artystę czy zespół. Istnieje jednak jeszcze jedna 
forma, którą warto wyróżnić – prowadzenie warsztatów przy użyciu 
międzynarodowych metod pracy, ale stosowanych samodzielnie, bez 
zapraszania zagranicznych gości. W tym kontekście warto wyróżnić 
dwie organizacje: Stowarzyszenie i Kolektyw Artystyczny Format Zero 
oraz Fundację „Myśl w Ciele”. 

W przypadku Stowarzyszenia i Kolektywu Artystycznego For-
mat Zero istotne są metody, z których korzysta liderka organizacji, 
Iwona Wojnicka, prowadząc zajęcia z amatorami i profesjonalistami, 

10 Byli to: Aleksandra Bożek-Muszyńska (Polska), Aniela Kokosza (Polska), Urszula 
Zerek (Polska), Anna Biczók (Węgry), Luca Dӧmӧtӧr (Węgry), Lior Lazarof (Izrael).
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oraz pracując z tymi drugimi nad tworzeniem autorskich choreografii. 
Od kilku lat artystka posługuje się metodą chórów ruchowych Rudolfa 
Labana, prowadziła także Laboratorium Labanowskie. Podstawą pracy 
podczas tego typu zajęć jest skupienie się na budowie ludzkiego ciała, 
odczuwaniu, emocjonalności oraz konfrontacji pracy indywidualnej 
z pracą w grupie. 

Z kolei Fundacja „Myśl w Ciele” od 2015 r. realizuje program 
Warszawskiej Pracowni Kinetograficznej.11 Celem jest tu rozwijanie 
umiejętności grupy w zakresie kinetografii, czyli systemu notacji i ana-
lizy ruchu Labana-Knusta, pozwalającej zapisywać taniec.12 W skład 
Pracowni wchodzą zarówno badaczki tańca, jak i artystki. Grupa pracuje 
podczas regularnych spotkań, a efekty pracy prezentowane były m.in. 
podczas Warszawskiej Nocy Tańca (2012), w ramach Festiwalu Ka-
lejdoskop (2014), w ramach wystawy „Poruszone ciała. Choreografie 
nowoczesności” Muzeum Sztuki w Łodzi (2017) czy jako część pro-
gramu Centrum Sztuki Tańca w Warszawie (2016, 2017). 

Podsumowanie 
Przedstawione przez mnie przykłady to jedynie niektóre z działań, 

które organizowane są w Warszawie z myślą o profesjonalistach. Ten 
wybór pozwala jednak wyraźnie wykazać, że poszczególne działające 
w stolicy organizacje zajmujące się tańcem dbają o twórczy rozwój 
rodzimych artystów, pozwalając im regularnie konfrontować się z za-
granicznymi pedagogami i choreografami oraz ich metodami pracy 
i technikami ruchu. Istotnym jest, że w przypadku tak dużego zróżni-
cowania organizatorów wydarzeń możemy się spotkać także z różnego 
rodzaju formami – od zamkniętych kilkudniowych warsztatów, do zajęć 
będących częścią procesu twórczego i zakończonych powstaniem spek-
taklu, a także tych o charakterze stricte produkcyjnym. Zaprezentowane 
przykłady to tylko część działań prowadzonych przez poszczególne 

11 Warto pamiętać, że Warszawska Pracownia Kinetograficzna początkowo 
(od 2010 r.) działała jako grupa nieformalna. 
12 Zob. R. Lange, Podręcznik  kinetografii według metody Labana-Knusta; Instytut 
Choreologii w Poznaniu, Poznań 1995.
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podmioty, okazuje się więc, że istnieje wiele możliwości edukacyjnych 
i propozycji dla zawodowych tancerzy. Warto zauważyć także duże wa-
lory podejmowanych działań o charakterze pozainstytucjonalnym, czyli 
prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Pozwala to niezależnym 
artystom zachować autonomię przy jednoczesnym poznawaniu nowych 
metod pracy oraz rozwoju własnej drogi taneczno-choreograficznej. 

Uporządkowanie oraz wskazanie na konkretne podmioty trzecie-
go sektora zajmujące się tańcem w Warszawie, jakie przeprowadzono 
w artykule, pozwala nakreślić pewnego rodzaju mapę działań skiero-
wanych do profesjonalistów. Zdecydowanie widać, które z organiza-
cji przywiązują szczególną wagę do rozwoju tej grupy, wzbogacając 
co roku swoją ofertę i zapraszając międzynarodowej klasy artystów 
do inicjatyw rozwijających znajomość metod pracy z ciałem wśród 
rodzimych twórców. 
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KATARZYNA MILCZEWSKA

PROCES STAWANIA SIĘ TRANSNARODOWYM 
PROFESJONALISTĄ.

BIOGRAFIE WARSZAWSKICH TANCERZY 
I CHOREOGRAFÓW MŁODEGO POKOLENIA

Streszczenie: 
Celem artykułu jest przedstawienie procesu stawania się transnarodowym 
tancerzem-choreografem tańca współczesnego, w tym kluczowych wymia-
rów tego doświadczenia: kształcenia przez międzynarodowych pedagogów, 
wysokiej mobilności badanych, socjalizacji do różnych wzorów radzenia sobie 
na konkurencyjnym rynku tańca. W tym celu wykorzystałam metodę wywiadu 
narracyjnego Fritza Schützego oraz koncepcję specyfiki karier transnarodowych 
profesjonalistów Izabeli Wagner. Na podstawie analizy wywiadów biogra-
ficznych z przedstawicielami warszawskiego środowiska tańca skonstruowa-
łam typ idealny kariery transnarodowego tancerza-choreografa, składający 
się z etapów: edukacji początkowej, profesjonalizacji, menedżerowania sobą 
i polityki tańca. Wyróżniłam trzy typy mobilności: wczesną, podstawową 
i ekspercką. Doświadczeniem formującym tożsamość badanych okazały się 
interakcje z międzynarodowym gronem pedagogicznym – transferem wiedzy 
i umiejętności.
Słowa kluczowe: biografia, pokolenie, stawanie się, taniec, tożsamość, trans-
mobilność

Przedmiotem artykułu jest problem stawania się transnarodowym tan-
cerzem i tancerką szeroko rozumianego tańca współczesnego. Zagad-
nienie to prezentuję przy pomocy dwóch koncepcji teoretyczno-me-
todologicznych: specyfiki karier transnarodowych profesjonalistów 
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Izabeli Wagner oraz analizy biograficznej Fritza Schützego. Proces 
stawania się transnarodowym tancerzem rozpatruję, uwzględniając jego 
poszczególne wymiary: (1) wpływ systemu kształcenia zagranicznej 
szkoły artystycznej, (2) doświadczenia wysokiej mobilności oraz (3) 
socjalizacji do różnych wzorców strategii radzenia sobie w płynnych, 
niepewnych warunkach pracy.

Wybór tematu badawczego wynika z mojego osobistego doświad-
czenia osoby, której od dzieciństwa towarzyszy praktyka tańca. Jednak 
kluczowym źródłem inspiracji była diagnoza pojawienia się na scenie 
młodej generacji tancerzy i choreografów zwanej „pokolenie solo”. 
Jako pierwszy terminem tym posłużył się Witold Mrozek w odniesieniu 
do rezydentów Starego Browaru i ich rówieśników w podobnej sytuacji 
zawodowej1. Następnie w 2013 r. Anna Królica opublikowała zbiór 25 
wywiadów z przedstawicielami i przedstawicielkami polskiej sceny 
tańca zatytułowany Pokolenie Solo2. Większość rozmówców Królicy 
stanowili absolwenci programu rezydencyjnego Solo Projekt Fundacji 
Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk. Około połowa wywodzi 
się z Warszawy lub jest związana z warszawskim środowiskiem tanecz-
nym. Jak Królica definiuje pokolenie solo? Dla autorki są to artyści: 
profesjonalnie wykształceni w dziedzinie tańca, często jednocześnie 
absolwenci kierunków nieartystycznych, około 30. roku życia. Edukacja 
taneczna wielu z nich rozpoczęła się w Polsce i była kontynuowana 
za granicą. Obecnie powrócili do Polski lub stale migrują. Są freelan-
cerami, korzystają z polskich i międzynarodowych programów stypen-
dialnych i rezydencji artystycznych. Tworzą w estetyce nowego tańca. 
Bliska jest im improwizacja, performance, sztuka konceptualna. 

W niniejszym tekście sprawdziłam, na ile koncepcja pokolenia solo 
jest aktualna po upływie pięciu lat od jej powstania. Wykorzystałam ma-
teriał badawczy zebrany podczas przygotowań do pracy magisterskiej3 

1 Zob. W. Mrozek, Pokolenie  Solo, [w:] tenże (red.), Nowy  taniec, Wydawnictwo 
Krytyki Politycznej, Warszawa 2013, s. 47. Pierwodruk opublikowano na portalu No-
wyTaniec.PL 29.09.2008 r.
2 A. Królica, Pokolenie Solo. Choreografowie w rozmowach z Anną Królicą, Crico-
teka, Kraków 2013.
3 K. Milczewska, Proces  stawania  się  transnarodowym  profesjonalistą.  Biografie 
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w 2015 r. i 2016 r. oraz pozyskany podczas spotkań uzupełniających 
z badanymi w 2017 r. Poprzez analizę wywiadów starałam się pogłę-
bić wiedzę o zdiagnozowanym przez Królicę pokoleniu. Jednak celem 
mojego badania było przede wszystkim naświetlenie procesu stawania 
się tancerzem-choreografem, dlatego w analizie skupiłam się na re-
konstrukcji zdarzeń, procesów i interakcji, które wpływają na kształ-
towanie się tożsamości jednostki. Zwracałam uwagę na autodefinicje 
o charakterze ponad-sytuacyjnym. Do obserwacji zmian tożsamości4 
wykorzystałam m.in. koncepcję punktów zwrotnych Anselma Straus-
sa5. Natomiast aby uchwycić procesualność „stawania się” tancerką 
lub tancerzem, wykorzystałam koncepcję metodologiczną wywiadu 
narracyjnego Schützego, umożliwiającą „rekonstrukcję światów spo-
łecznych badanych i wgląd w funkcjonowanie systemów i instytucji 
społecznych, w których żyją i działają”6. 

Zrealizowałam 12 wywiadów narracyjnych z osobami, które pracują 
najczęściej zarówno w charakterze tancerza, jak i choreografa, w tym 11 
z osobami wywodzącymi się stricte z warszawskiego środowiska tańca. 
Najmłodsza badana przeze mnie osoba miała 26 lat, a najstarsza 37 lat. 
Większość badanych była ok. 30 roku życia. 9 rozmów przeprowadzi-
łam z kobietami, a 3 z mężczyznami, co oddaje zjawisko feminizacji 
zawodów związanych z polem tańca. Stąd pragnę zaznaczyć, że gdy 
w tekście wspominam o tancerzach i choreografach (lub używam innych 
form męskoosobowych w opisie badanych), mam na myśli zarówno 

tancerzy tańca współczesnego, niepublikowana praca magisterska, Instytut Socjologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, praca napisana pod kierunkiem dr S. Urbańskiej. 
4 W koncepcji Anselma Straussa tożsamość jednostki składa się z autodefinicji, ak-
tów definiowania przez innych aktorów społecznych oraz „interakcyjne następstwa 
współistnienia obu tych szeregów zjawisk”. Zob. Z. Bokszański, Pojęcie tożsamości 
w pracach Anselma L. Straussa, [w:] tenże, Tożsamość, integracja, grupa. Tożsamość 
jednostki  w perspektywie  socjologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 1989, s. 124.
5 Zob. A. L. Strauss, Zwierciadła i maski. W poszukiwaniu tożsamości, Wydawnictwo 
Nomos, Kraków 2013. 
6 A. Rokuszewska-Pawełek, Miejsce  biografii  w socjologii  interpretatywnej.  Pro-
gram  socjologii  biografistycznej  Fritza  Schützego, „Ask: społeczeństwo, badania, 
metody” 1996, nr 1, s. 43. 
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mężczyzn, jak i kobiety. Dobierając rozmówców i rozmówczynie, kie-
rowałam się przesłankami: (1) rodzajem wczesnej edukacji tanecznej 
(szkoła baletowa i/lub zajęcia dodatkowe z innej techniki tańca, sportu 
etc.), (2) rodzajem profesjonalnej edukacji w zakresie tańca współcze-
snego (studia zagraniczne i/lub warsztaty w międzynarodowym środo-
wisku), (3) doświadczeniem wysokiej mobilności (edukacja za granicą 
i/lub uczestnictwo w międzynarodowych projektach, rezydencjach; 
migracje krótko i długookresowe). Uwzględniłam też (4) przynależność 
klasową badanych.7

Przyglądając się fenomenowi pokolenia solo, zauważyłam wiele 
podobieństw świata tancerzy do pola naukowego8 scharakteryzowa-
nego przez Wagner. Po pierwsze, obie grupy zwykle część edukacji 
odbywają za granicą i pracują w międzynarodowych zespołach. Na ich 
kariery wpływają długotrwałe i krótkotrwałe doświadczenia mobilności. 
Oba zawody są oparte na indywidualnych dokonaniach, kreatywności, 
wysokiej specjalizacji. Kluczową rolę odgrywa w nich wiara w siebie, 
nieustanna autoewaluacja. Reprezentujące je osoby wykazują nieograni-
czone oddanie swojej dziedzinie oraz zmagają się z niepewnymi warun-
kami pracy. Ponadto zarówno naukowcy, jak i tancerze-choreografowie, 
są transmigrantami: „adaptują się w niepewnych i nieprzewidywalnych 
sytuacjach; uczą się zarządzać ryzykiem, akumulują kulturowy kapitał 
‘w’ i ‘pomiędzy’ co najmniej dwoma państwami emigracyjnymi, ich 
projekty i plany życiowe nie są utrwalone czy długoterminowe, ale zo-
rientowane na wykorzystanie możliwości, a ich horyzont działań nie jest 
ograniczony do regionu wyjazdu i przybycia, ale obejmuje to wszystko, 
co znajduje się ‘pomiędzy i ponad’”9.

7 W rozumieniu Pierre’a Bourdieu, dla którego różnica między klasami przebiega 
najwyraźniej na linii kapitału kulturowego, ale także społecznego i ekonomicznego.
8 Zob. I. Wagner, Becoming transnational professional: kariery i mobilność polskich 
elit naukowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011. 
9 M. Geisler, Transmigrant i jego kultura w przestrzeni transnarodowej. Próba anali-
zy podstawowych pojęć, [w:] Ł. Krzyżowski i S. Urbańska (red.), Mozaiki przestrzeni 
transnarodowych. Teorie – metody – zjawiska, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 
2010, s. 56.
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Przyjmując, że „transmobilność jest więc procesem, w trakcie które-
go osoby uczestniczące w nim uzyskują wiedzę (technika) i umiejętności 
(zespół zachowań), umożliwiające im pełne uczestnictwo w działalności 
ich profesjonalnego środowiska na poziomie międzynarodowym”10, 
na podstawie analizy biografii określiłam transmobilność tancerzy-cho-
reografów młodego pokolenia (zob. wykres 1.).

Wyk. 1. Transmobilność tancerzy-choreografów młodego pokolenia

Pierwszy etap kariery, który nazywam okresem początkowym, to wcze-
sne doświadczenia taneczne od około 10. do 18. roku życia. Odpowiada 
on poznawaniu rozmaitych technik tańca i ruchu. Niejednokrotnie odbywa 
się w szkole baletowej, ale też często ma miejsce podczas zajęć hobby-
stycznych: tanecznych, teatralnych czy sportowych. Stanowi aktywność 

10 I. Wagner, Transnarodowy specjalista i jego profesjonalna kultura, [w:] Ł. Krzy-
żowski i S. Urbańska (red.), dz. cyt., s. 167.
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dodatkową, zabawę, ale również gruntowną podstawę do rozwoju umiejęt-
ności tanecznych w przyszłości. Warto zaznaczyć, że niebagatelny wpływ 
na wczesną edukację taneczną ma postawa i kapitał ekonomiczny rodziny 
badanych. Nauka w prywatnych szkołach tańca czy nawet w publicznej 
szkole baletowej wymaga dodatkowych nakładów finansowych ponoszo-
nych przez opiekunów przyszłego tancerza (np. mieszkanie w internacie, 
odzież taneczna, koszty warsztatów). Ten pierwszy okres kariery przebiega 
zatem różnie w zależności od położenia jednostki w strukturze klasowej.

Jak pokazuje powyższy wykres, początkowe stadium kariery tran-
snarodowego tancerza wiąże się z etapem wczesnej mobilności, tj. 
pierwszych wyjazdów i początku socjalizacji ze środowiskiem podczas 
warsztatów tanecznych. Dla części moich rozmówców takimi przeło-
mowymi wyjazdami były warsztaty tańca współczesnego na festiwalach 
w Bytomiu11 i Poznaniu12, gdzie po raz pierwszy mieli do czynienia 
z nowoczesnymi technikami tańca. Dla wielu tancerzy właśnie doświad-
czenie udziału w międzynarodowych warsztatach stanowiło bodziec 
do podjęcia studiów zagranicznych, a tym samym rozpoczęcia kolejne-
go etapu kariery i mobilności podstawowej. Na ten okres młodzieńczy 
przypada też budowanie pierwszych relacji w branży tańca. 

Drugi etap, określany przeze mnie jako etap profesjonalizacji, następuje, 
jeśli dana osoba zdecyduje o wyborze kariery związanej z tańcem współ-
czesnym i rozpocznie proces profesjonalizacji. Okres ten dotyczy osób 
ok. 19.-26. roku życia, kształcących się na poziomie wyższym w dziedzinie 
tańca, najczęściej za granicą. Wówczas tancerze realizują swoje pierwsze 
autorskie projekty artystyczne. Jest to zazwyczaj czas wysokiej mobilno-
ści, licznych przesłuchań do spektakli i intensywnej pracy w środowisku 
międzynarodowym. W tym okresie tancerze nawiązują kluczowe kontakty 
w branży. Rozwijają sieć międzynarodowych znajomości, które na dalszych 
etapach kariery często owocują współpracą artystyczną. W drugiej fazie 

11 Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej 
odbywały się w latach 1994-2014 przy Śląskim Teatrze Tańca prowadzonym przez 
Jacka Łumińskiego.
12 Międzynarodowe Warsztaty Tańca Współczesnego to projekt Ewy Wycichowskiej 
realizowany w Polskim Teatrze Tańca w latach 1994-2016, od 2017 r. kontynuowany 
jako Dancing fairPlayce Poznań poza Teatrem.
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transmobilności tancerze podlegają intensywnej socjalizacji wtórnej do za-
wodu transnarodowego tancerza. To jednocześnie moment intensywnej 
pracy poza salą taneczną, pozwalającej utrzymać się młodym studentom 
za granicą (doświadczenie większości moich badanych).

Mobilność podstawowa, czyli typ, który nakłada się na etap profe-
sjonalizacji, wyraźnie dynamizuje kariery transnarodowych tancerzy. 
Czas studiów poza Polską oraz pracy w międzynarodowych zespołach, 
jak w przypadku badanych przez Wagner naukowców, umożliwia przy-
swojenie sobie zasad międzynarodowej kultury. Tak jak młodzi inte-
lektualiści są socjalizowani przez inicjatorów: promotorów i starszych 
kolegów13, tak też tancerze na etapie profesjonalizacji chętnie korzystają 
ze wzorów do naśladowania reprezentowanych przez pedagogów i do-
świadczonych studentów. Tym samym dochodzi do transformacji ich 
tożsamości z początkujących uczniów do samoświadomych artystów 
pretendujących do bycia częścią międzynarodowej elity środowiska 
tańca. Podczas wyższej edukacji tancerze-choreografowie poznają 
nowe dla siebie metody pracy z ciałem i ujęcia teoretyczne, co często 
wpływa na ich późniejsze prace i rozumienie tańca. Kolejną metodą 
intensywnego poszerzania wiedzy w procesie transmobilności tancerzy 
jest praktyka bycia widzem różnorodnych prac choreograficznych:

„[Studia zagraniczne] to był najważniejszy moment w całej karierze, 
bo jadąc tam, naprawdę nie umiałem i nie wiedziałem nic, a przez te 
dwa lata przede wszystkim fizycznie, czysto tanecznie nauczyłem się 
wszystkiego, co w jakiś sposób jest bazą, plus dużo czytałem […], mia-
łem okazję też oglądać spektakle, i bardzo dobre, i gorsze, ale na pewno 
takie, które do Polski nie przyjeżdżały, no i było tam dużo wyzwań 
– i tanecznych, gdzie musiałem zmierzyć się z różnymi technikami, 
o których nie miałem pojęcia”14. [10]

Kluczowe i przełomowe doświadczenie wpływające na tożsamość 
transnarodowych tancerzy to uczestniczenie w poziomych relacjach 

13 Zob. I. Wagner, Becoming transnational professional: kariery i mobilność polskich 
elit naukowych, dz. cyt., s. 245.
14 K. Milczewska, niepublikowane wywiady narracyjne, Warszawa 2018. Anonimi-
zując dane, przypisałam każdej z badanych osób numer porządkowy, który podaję 
w nawiasach kwadratowych.
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mistrz-uczeń. Dzięki nim tancerze zyskują poczucie niezależności, 
odzyskują wiarę w siebie (niejednokrotnie nadwyrężoną po edukacji 
w szkole baletowej), mają warunki do swobodnego rozwoju twórczego:

„Podejście pedagogów było zupełnie inne. Tam zupełnie, wiesz, 
inaczej nas traktowano. Była też jakaś dyscyplina, ale mogłaś być 
z pedagogiem na ‘ty’. Mogłaś z nim porozmawiać o wszystkim. […] 
Są stworzone po prostu warunki do tego, żeby rzeczywiście się roz-
wijać. I można się było przekonać, czym jest rozwój, będąc w takiej 
szkole. I jak bardzo jest nam potrzebny i jak bardzo możemy z niego 
skorzystać, nie kosztem męczarni psychicznej”15. [4]

W tym okresie cała aktywność życiowa tancerzy (zajęcia, czas wol-
ny, przyjaciele) wiąże się ze sztuką tańca. Po ukończeniu zagranicznej 
szkoły wyższej tożsamość tancerza transnarodowego ukształtowana 
w równościowych warunkach przechodzi duży test – zostaje skonfronto-
wana z prawami rynku świata tańca. Transnarodowi tancerze podejmują 
wyzwanie kreowania kariery w projektowych, prekaryjnych warunkach. 
Zasadnicza przemiana tożsamości w tym okresie wymaga wykształcenia 
w sobie nowej predyspozycji psychicznej. Taka zmiana jest określana 
przez tancerzy w różny sposób: pewność siebie w tańcu, wyluzowanie, 
rozwijanie swojej niszy, samodzielność. Jej sednem jest niezniechęcanie 
się porażkami (np. niepowodzeniami podczas przesłuchania czy wysoką 
konkurencją pomiędzy aktorami świata tańca). Poniższy cytat pokazuje 
tę znaczącą reorientację postaw na etapie profesjonalizacji:

„Kiedyś starałam się być w konkursie, mieć pozycję. Ale potem 
zauważyłam, że w momencie, kiedy uznajesz: jestem, jaka jestem, 
i może powinnam pracować nad rozwijaniem swojej niszy, swojej in-
dywidualności w tańcu, to ludzie po prostu sami podchodzą do ciebie. 
[…] Wtedy też widać duży szacunek do samego siebie i ludzie, zamiast 
kazać ci robić rzeczy, to po prostu oczekują od ciebie twojego wkładu 
własnego. A myślę, że posiadanie wkładu własnego jest tym, co mnie 
najbardziej interesuje w pracy tancerza”16. [11]

15 Tamże.
16 Tamże.
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Procesualny charakter transmobilności tancerzy dotyczy zarówno 
przepływu wiedzy i umiejętności, jak i przemiany tożsamości. Sprawia, 
że tancerze doświadczają zmiany i już „nie pasują” do rzeczywistości 
społecznej, w której niegdyś funkcjonowali. Chcąc kontynuować ka-
rierę, muszą wejść w rolę „menedżera siebie”. Za Straussem można po-
wiedzieć, że do owej transformacji tożsamości dochodzi pod wpływem 
przyjęcia nowej terminologii (ang. terms – terminy lub warunki); osoba 
staje się kimś innym, niż była do tej pory: „przesunięcia terminologiczne 
stwarzają konieczność nowych ocen, lecz także sygnalizują nowe oceny: 
siebie oraz innych, zdarzeń, czynów i obiektów”17. 

Wchodząc w trzeci okres kariery, nazwany przeze mnie „menedże-
rowaniem siebie”, tancerze próbują odnaleźć dla siebie odpowiednie 
miejsce na rynku sztuki tańca. Jednocześnie, używając terminu Mi-
chela Foucaulta, stają się „przedsiębiorcami siebie”, „neoliberalnym 
wariantem homo oeconomicusa, gracza na rynku symbolicznych dóbr, 
który rozsądnie ‘inwestuje w siebie’ i konkuruje z innymi producentami 
kultury”18. 

Podsumowując, trzecia faza kariery wyróżnia się zwiększoną 
niezależnością tancerzy i koniecznością samodzielnego zarządzania 
karierą. Przypada ona na okres po 27. roku życia. Po ukończeniu stu-
diów tancerze-choreografowie poszukują własnego miejsca na rynku 
tańca. Wyjęci spod ochrony i przejrzystych zasad instytucji edukacyj-
nej, tym silniej odczuwają wpływ wymagającego i konkurencyjnego 
świata tańca. Na tym etapie tancerze, aby odnieść sukces artystyczny, 
muszą nabyć umiejętności administrowania swoją karierą, zarządzania 
czasem, mobilnością, a także zespołem. Stają się nie tylko wykonaw-
cami, ale także kreatorami i menedżerami własnej ścieżki zawodowej. 
Muszą odnaleźć się w nowej roli: zdobywcy grantów. Pracują w trybie 
multizadaniowym. Aktywnie poszukują zleceń jako wykonawcy (jeśli 
akurat ten rodzaj pracy ich interesuje). Trzeci etap kariery nierzadko 

17 A. L. Strauss, dz. cyt., s. 86. 
18 M. Kozłowski, J. Sowa, K. Szreder (red.), Fabryka Sztuki. Podział pracy oraz dys-
trybucja kapitałów społecznych w polu sztuk wizualnych we współczesnej Polsce, Bęc 
Zmiana, Warszawa 2014, s. 18.
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charakteryzuje wysoka mobilność pomiędzy ośrodkami tańca w róż-
nych krajach, często nazywana przez badanych życiem na walizkach. 
Inną popularną drogą jest założenie gospodarstwa domowego w Pol-
sce, ograniczenie mobilności do migracji wewnętrznej, tj. w granicach 
Polski, łączonej ze współpracą zagraniczną. 

Charakterystyczna dla trzeciego okresu kariery mobilność ekspercka 
tancerzy oznacza zarządzanie własną mobilnością oraz ewentualnie 
współzarządzanie mobilnością współpracowników. Ten typ mobilności 
opiera się na sporadycznym przenoszeniu się z kraju do kraju w celu 
realizowania kolejnych projektów krótko – i długoterminowych. Polega 
też na zapraszaniu zagranicznych artystów do współpracy w Polsce. 
Wymaga zatem biegłego zarządzania siecią branżowych znajomości 
oraz umiejętności wykorzystywania różnorodnych metod finansowania 
spektakli. 

W tym okresie część tancerzy podejmuje się również dodatkowej 
aktywności zawodowej spoza systemu grantowo-stypendialnego (naj-
częściej związanej ze sztuką tańca), która zapewnia im stały dochód 
i daje odrobinę poczucia stabilności, np. choreografia spektakli drama-
tycznych, dydaktyka. 

Czwarty etap kariery, tak jak w koncepcji Wagner, nie dotyczy wszyst-
kich profesjonalistów. Do stadium polityków tańca zaliczają się artyści, 
którzy animują i integrują środowisko tańca i reprezentują głos tancerzy. 
Politycy tańca to osoby, które odniosły wiele sukcesów artystycznych 
i mają za sobą dłuższą karierę. Doskonale poruszają się w świecie tańca. 
Swój prestiż i kapitał wykorzystują do organizacji festiwali, konferencji 
i przeglądów tańca. Często zajmują się także dydaktyką. Warto zazna-
czyć, że czwarty etap kariery nie przesądza o zakończeniu aktywności 
scenicznej, a raczej wspiera ją na zasadzie sprzężenia. 

Wyniki mojego badania pokazują, że praca projektowa ma ambi-
walentny charakter. Jest powszechna i „oczywista”, ale jednocześnie 
prekarna i uciążliwa. Jak stwierdzają autorzy raportu Trajektorie sukcesu 
artystycznego. Strategie adaptacji artystów w polu kultury: „Z jednej 
więc strony podejmowanie się różnych zleceń jest w pewnym sensie 
stanem ‘oczywistym’ w środowisku artystycznym, z drugiej natomiast 
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– wielozawodowość i wikłanie się w dodatkowe prace zlecone nie jest 
dla badanych sytuacją komfortową. Wymaga lawirowania między za-
jęciami, jest bardzo obciążające fizycznie i psychicznie, stresogenne; 
utrudnia też długofalowe planowanie życia zawodowego”19. 

Tancerze wykonują szereg prac-dla-zatrudnienia, które nie mają 
wartości wymiennej, ale są konieczne bądź zalecane, by w ogóle można 
było pracować.20 Jednym z rodzajów takich dodatkowych czynności jest 
dbanie o wspomniany kluczowy zasób w świecie tańca: sieć kontaktów. 
Jak mówi jeden z badanych, tancerz może otrzymać zlecenie drogą 
oficjalną i nieoficjalną, jednak drugi sposób jest traktowany jako dużo 
przyjemniejszy i cenniejszy w świecie tańca: 

„Prace można otrzymać na dwa sposoby: albo poprzez dość trady-
cyjną audycję i spełnienie pewnych kryteriów, często ‘po warunkach’, 
jak to się mówi w teatrze, czyli ktoś poszukuje konkretnego typu tance-
rza, czasami w ramach, nie ma co ukrywać, stresującej sytuacji, jaką jest 
przesłuchanie. Chociaż nie ukrywam, że dużo przyjemniej jest otrzymać 
telefon – czy w czasie rozmowy na kawie dostać taką niezobowiązującą, 
a później idącą w konkret propozycję współpracy”21. [12]

Innym obowiązkiem transnarodowego tancerza jest zachowanie 
gotowości fizycznej i psychicznej do podjęcia pracy w każdej chwili. 
Pomiędzy projektami tancerze powinni stale ćwiczyć swój warsztat, 
rozwijać kreatywność i sprawność ciała. Ten rodzaj pracy można nazwać 
treningiem-dla-zatrudnienia:

„Czasami jest tak, że nie masz przez pół roku pracy. A za pół roku 
zdarza się, że masz pach, pach, pach. Potem znowu nie ma, a jednak cały 
czas musisz utrzymywać pewien stan bycia wiecznie gotowym, nawet 
fizycznie. Bo idziesz na audycję i nawet jak robisz takie ograniczone 
geometrycznie ruchy, to jednak musi być świadome, więc w pewnym 
sensie musisz mieć ciągle taką aktywność fizyczno-psychiczną”22. [7]
19 A. Bachórz, K. Stachura, Trajektorie  sukcesu artystycznego.  Strategie  adaptacji 
artystów w polu kultury, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2015, s. 82.
20 Zob. G. Standing, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2014, s. 245.
21 K. Milczewska, niepublikowane wywiady narracyjne, Warszawa 2018.
22 Tamże.
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Dzięki wykształconej odporności psychicznej i posiadaniu dodatko-
wych źródeł utrzymania (np. z tytułu dydaktyki, pracy nie-artystycznej, 
zasobów ekonomicznych rodziny i partnerów), na etapie menedżero-
wania siebie wielu transnarodowych tancerzy-choreografów jest przy-
gotowanych na tymczasowe deficyty finansowe. Okres poza próbami 
oznacza dla nich skupienie się na administracji-dla-zatrudnienia. Im 
bardziej zaawansowany etap kariery artysty, tym wyraźniej zwiększa się 
wielozadaniowość jego pracy, rośnie nakład czasu poświęcony na prace 
„biurowe”. Ważnymi kwestiami stają się: zarządzanie czasem, plano-
wanie przyszłości, umiejętności logistyczne. Część projektów realizo-
wanych jest bowiem równocześnie w różnych miejscach. Jak zauważa 
jeden z badanych, sytuacja nałożenia się terminów generuje dodatko-
wy stres. Czasami wymaga rezygnacji z udziału w przedsięwzięciu, 
co może zostać odebrane przez współpracowników jako brak lojalności. 

Przedstawiony w niniejszym artykule proces stawania się transna-
rodowym tancerzem ma silnie interakcyjny charakter. To w interak-
cjach z pedagogami i członkami środowiska tańca następuje socjali-
zacja do roli transnarodowego profesjonalisty, a początkujący artyści 
dowiadują się, jak pracuje transnarodowy tancerz-choreograf i czym 
powinien się kierować podczas podejmowania decyzji zawodowych. 

Koncepcja pokolenia solo zapoczątkowana przez Mrozka23, a ugrun-
towana przez Królicę24, opiera się na trzech głównych filarach: este-
tycznym (choreografie w nurcie nowego tańca, nadreprezentatywność 
formy solowej), instytucjonalnym (luźny związek ze Starym Browarem 
w Poznaniu i brak przypisania tancerza do jednego kolektywu/zespołu), 
edukacji zagranicznej (absolwenci zagranicznych uczelni artystycz-
nych). W świetle wyników mojego badania okazuje się, że spoiwem 
nowej generacji badanych artystów są procesy o charakterze ponadna-
rodowym, ale też ponadinstytucjonalnym. Ujęcie doświadczeń młodego 
pokolenia tancerzy-choreografów w ramach koncepcji transnarodowych 
profesjonalistów pokazuje pokolenie solo w nowym świetle. Zwraca 

23 Zob. W. Mrozek, dz. cyt.
24 Zob. A. Królica, dz. cyt.
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uwagę na sieciowy, interakcyjny, wielokierunkowy przepływ wiedzy 
i umiejętności. Akcentuje wpływ procesów globalizacyjnych na kolejne 
stadia stawania się transnarodowym tancerzem. Ukazuje ambiwalencję 
prekaryjnej pracy projektowej. Socjalizacja transnarodowych tance-
rzy przebiega w sposób ponadterytorialny, stąd nomadyzm artystów 
przejawia się zarówno w mobilności fizycznej, jak i w „podróżach” 
pomiędzy funkcjami zawodowymi, formami zatrudnienia, afiliacjami. 
Wobec tego forma estetyczna spektakli czy współpraca z podmiotami 
takimi jak Stary Browar w Poznaniu, wydają się pochodnymi procesu 
stawania się transnarodowym tancerzem, a nie cechami konstytuującymi 
młode pokolenie tancerzy-choreografów. 
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BALET JEST KOBIETĄ. ROLA PŁCI W EDUKACJI 
TANECZNEJ I NA RYNKU TAŃCA. 

PERSPEKTYWA STOLICY W KONTEKŚCIE 
OGÓLNOPOLSKIM

Streszczenie: 
„Ballet is woman” [balet jest kobietą] – powiedział George Balanchine. Słowa 
te są punktem wyjścia artykułu, a ich recepcja zmienia się wraz z poznaniem 
całości wypowiedzi choreografa. Umiejscawia on tancerkę w pozycji pod-
rzędnej względem twórcy – mężczyzny, o sile sprawczej, kreacyjnej. Środo-
wisko taneczne, zdecydowanie sfeminizowane, zarządzane jest przez męż-
czyzn (dyrektorzy, kierownicy). W znacznym stopniu wpływają oni na jego 
kształt i pokazywaną twórczość. Artykuł omawia przyczyny tej sytuacji oraz 
jej ekonomiczne i społeczne konsekwencje. Głównym celem jest przyjrzenie 
się pozycji kobiet w środowisku tanecznym z uwzględnieniem zarobków, szyb-
kości awansu, zajmowanych stanowisk, a także próba zdefiniowania przyczyn 
nierówności i kierunków zmian mających na celu szerzenie działań równościo-
wych. Metodyka opiera się na analizie danych zastanych, wywiadach indywi-
dualnych oraz ankietach, które przeprowadzono na grupie artystów i artystek 
z całej Polski. Analiza szybkości awansu, rozkładu płci i innych parametrów 
ekonomicznych została dokonana na największym zespole baletowym w Pol-
sce, Polskim Balecie Narodowym, który cechuje najwyższa transparentność 
dotycząca zarządzania (szerokie informacje o zespole są publicznie dostępne).
Słowa kluczowe: kobieta, balet, edukacja artystyczna, rynek pracy artystów

Wprowadzenie
W 2016 r. Krzysztof Pastor, dyrektor Polskiego Baletu Narodowego, 

we wstępie do książki Dziesięć tańczących kobiet powiedział: „Tamara 
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Rojo, dyrektorka English National Ballet, postanowiła ułożyć wieczory 
baletowe według parytetu i okazało się, że kobiet choreografek nie mia-
ła do dyspozycji aż tak wiele. […] zaryzykowałbym tezę, że mężczyźni 
jako kreatorzy dojrzewają wolniej i później, by powołać się na przykład 
na Emanuela Gata czy Jérôme’a Bela, a także paru innych twórców awan-
gardowych. To byłby zresztą ciekawy temat do rozważań, dlaczego kobiety 
rzadziej mimo wszystko kierują zespołami czy zajmują się choreografią”1.

Postanowiłam więc podnieść rękawicę rzuconą przez dyrektora 
Pastora i zgłębić przyczynę takiego stanu rzeczy. Badania przeprowa-
dziłam w latach 2015-2017 w ramach przygotowania pracy licencjackiej 
i magisterskiej2; mają one charakter ogólnopolski.3 Grupa respondencka 
składała się z 46 aktywnych artystów lub teoretyków. 39 osób udzieliło 
odpowiedzi w badaniu ankietowym. Z 7 przeprowadziłam pogłębione 
wywiady indywidualne. Odpowiedzi z ankiet i wywiadów analizuję 
łącznie. W badaniu wzięło udział 39 kobiet i 7 mężczyzn, w przedziale 
wiekowym 19-42 lata. 

Wśród respondentów – tancerzy, tancerek, choreografów, choreo-
grafek, pedagogów, pedagożek, teoretyczek – znalazły się również ar-
tystki i artyści z Wielkiej Brytanii. Analizę danych dotyczących pro-
blematyki związanej ze sposobami zarządzania, szybkością awansu, 
szeroko pojętymi modelami biznesowymi przeprowadziłam na naj-
większej instytucji baletowej, Polskim Balecie Narodowym.

1 J. Marczyński, Dziesięć tańczących kobiet, Teatr Wielki Opera Narodowa, Wydaw-
nictwo Axis Mundi, Warszawa 2016, s. 7-8; jest to odpowiedź na książkę Dziesięciu 
tańczących  facetów. W myśl teorii feministycznej, jest to symptomatyczne: historia 
pisana jest przez mężczyzn, a jej kobiecy wymiar zwykle bywa odpowiedzią na mę-
ską narrację, która zawsze przedstawiana jest w pierwszej kolejności.
2 E. Cholewicka, Balet jest kobietą. Analiza sytuacji artystek baletu na rynku pracy, 
niepublikowana praca magisterska, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych 
Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawa 2018, praca napisa-
na pod kierunkiem prof. dr hab. D. Ilczuk.
3 O ile nie podaję inaczej, wszystkie dane użyte w niniejszym artykule pochodzą z tego wła-
śnie źródła. Głównym celem krajowego kontekstu, a także braku wskazywania kraju pocho-
dzenia i miejsca pracy, jest chęć ochrony respondentów, którzy obdarzyli mnie ogromnym 
zaufaniem. W przypadku tak niewielkiego środowiska bardzo łatwo byłoby ich zidentyfiko-
wać lub niesłusznie przypisać im cudze wypowiedzi, czego konsekwencje mogłyby prze-
szkodzić im w rozwoju zawodowym czy zaszkodzić relacjom z przełożonymi.
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Czy balet jest kobietą?
W 1965 r. na łamach amerykańskiego magazynu „Life” przytoczono 

metaforyczne słowa George’a Balanchine’a: „Ballet is a woman”4 [balet 
jest kobietą]. Czy rzeczywiście balet jest kobietą w XXI w.? Dla głęb-
szego zrozumienia myśli choreografa potrzebna jest znajomość całości 
jego wypowiedzi: „The ballet is a purely female thing: it is a woman, 
a garden of beautiful flowers, and man is the gardener. . . . Woman is 
the goddess, the poetess, the muse. . . . I believe the same is true of 
life, that everything man does he does for his ideal woman”5 [Balet to 
czysto kobieca sprawa: jest kobietą, ogrodem pięknych kwiatów, którego 
ogrodnikiem jest mężczyzna… Kobieta jest boginią, poetką, muzą… 
Uważam, że to samo dotyczy życia, że wszystko, co mężczyzna robi, 
robi dla swojej idealnej kobiety. (Przeł. red.)].

Balanchine niewątpliwie dokonał pewnej rewolucji w świecie tań-
ca, m.in. sprawił, że prym w balecie zaczęła wieść kompozycja, kroki, 
układ póz – obrazowanie muzyki ciałem. Rewolucja ta nie równała 
się jednak z emancypacją tancerki w balecie. W myśl słów Balanchi-
ne’a kobieta to kwiat, a mężczyzna jest ogrodnikiem. To jego więc ce-
chuje podmiotowość i siła twórcza, władza nad metaforycznymi różami 
czy – dosłownie – zarządzanymi tancerkami.

Parafrazując słowa jednej z najsłynniejszych XX-wiecznych femini-
stek, Simone de Beauvoir, autorki wciąż aktualnej Drugiej płci: „To dla 
kobiety katastrofa być kochaną przez choreografa”. Balet jako zespół 
tancerek i tancerzy tworzą głównie kobiety, a głównymi bohaterkami 
wielkich dzieł scenicznych w technice tańca klasycznego są właśnie 
postacie żeńskie. Prawie zawsze w opresji, szukające miłości, sensu 
życia, wybawienia. Tytułowa Giselle, zdradzona przez ukochanego traci 
zmysły, Odetta w Jeziorze Łabędzim ginie przez niewierność księcia, 
który niewłaściwej księżniczce obiecuje miłość i oddanie na wieki. 
Aurora, bohaterka Śpiącej Królewny, niezdarnie rani się w palec wrze-

4 Za: R. Gottlieb, Balanchine’s Dream, vanityfair.com 02.12.2014, https://www.va-
nityfair.com/culture/1998/12/george-balanchine-new-york-city-ballet-history (dostęp 
19.05.2018).
5 Tamże.
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cionem, by zasnąć na sto lat – jej wybawieniem jest książę Désiré6, 
którego pocałunek przywraca całe królestwo do życia, dzięki czemu 
może pojąć Aurorę za żonę. W Korsarzu głównym bohaterem zbioro-
wymi są kobiety z haremu, skąd pochodzą również dwie ważniejsze 
bohaterki – niewolnice sprzedawane na targu ludźmi. 

W badaniu respondentom zostało postawione pytanie główne – 
ogólne i metaforyczne, nie precyzujące obszaru, do którego miałoby 
się odnosić: „Czy balet jest kobietą?”. Ponad 33% respondentów od-
powiedziało twierdząco. Przyczyn takiego poglądu podano wiele – od-
nosiły się zarówno do estetyki i techniki tańca, jak i pozycji kobiety 
w społeczeństwie, a także w świecie szeroko rozumianego baletu. Jedna 
z respondentek odpowiedziała: „[TAK] Ponieważ polega w dużej mierze 
na […] ‘podobaniu się’ podobnym do opresji, której w patriarchalnym 
społeczeństwie podlegają kobiety. Balet ma ‘podobać się’ osobie patrzą-
cej, zaspokajać jej poczucie estetyki i różne inne potrzeby, odpowiadać 
na jej oczekiwania, […] jest dumny ze stawianych mu wymagań i czer-
pie poczucie własnej wartości ze spełniania ich, zarówno na poziomie 
techniki tańca, jak i np. libretta”.

O podobnym zjawisku w filmie pisała Laura Mulvey7, definiu-
jąc je jako kategorię spojrzenia male gaze8. Balanchine (świadomie 
lub nie) nie unikał implikowania wspomnianego konstruktu w swojej 
działalności twórczej. Rola kobiety w baletowej narracji zmieniła się, 
lecz pozostała ona obiektem służącym do oglądania, nie zyskała mocy 
sprawczej.

Choreografki, kierowniczki, dyrektorki
W historii baletu, a także wśród współczesnych twórców tańca, nie-

zwykle trudno znaleźć kobiety-choreografki, które swoją popularnością 
dorównywałyby męskim twórcom. Ich prace nieczęsto mają szansę 

6 Désirer (fr.) – pragnąć, pożądać, życzyć sobie.
7 L. Mulvey, Visual  Pleasure  and  narrative  cinema, „Screen”, „Oxford Journals” 
1975, s. 6-18.
8 Kategoria wiąże się z pojęciem skopofilii, voyeryzmu – czerpaniu przyjemności 
z podglądania (Sigmund Freud). To mężczyzna patrzy aktywnie, na podglądaną, pa-
sywną (w tej relacji) kobietę.
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wystawienia na dużych scenach teatrów i oper. W wywiadzie dla „The 
New York Times” w 2017 r. Roslyn Sulcas zapytała trzech wiodących 
choreografów, Justina Pecka, Christophera Wheeldona i Alexeia Rat-
mansky’ego, uważanych za osoby odpowiedzialne za renesans baletu 
w Stanach Zjednoczonych: „Dlaczego główni choreografowie w świecie 
tańca klasycznego, to mężczyźni?”9.

„Justin PECK: Musi być więcej zachęt i wsparcia dla kobiet – gdy 
są w wieku najbardziej podatnym na wpływy – by mogły one odkrywać 
i eksplorować część swojego mózgu odpowiedzialną za pracę choreo-
graficzną.

RATMANSKY: Nie widzę w tym problemu. Crystal Pite, Jessica 
Lang i Annabelle Ochoa są jednymi z lepszych [choreografek]. I Gra-
ham, i Niżyńska wciąż są pokazywane. Jestem pewny, że gdyby jakiś 
nowy, interesujący talent pojawił się pod postacią kobiety, doświadczył 
by równych szans.”10

Wypowiedź Ratmansky’ego spotkała się z dużą dezaprobatą śro-
dowiska, co również spowodowało pewnego rodzaju przebudzenie 
i podkreślenie w dyskursie publicznym do tej pory niezauważalnych, 
a ogromnych, wielopoziomowych dysproporcji płci w balecie. Choreo-
grafie Niżyńskiej faktycznie wciąż pokazywane są na scenach świato-
wych, tak jak i prace autorstwa Ochoa oraz innych choreografek, lecz 
wciąż jest to marginalna część premier baletowych. Ninette de Valois 
powiedziała o Niżyńskiej: „wszyscy choreografowie są mężczyznami, 
poza Niżyńską, i ona była naprawdę mężczyzną”11. Głębsze badanie 
problemowe, a także analiza danych zebranych podczas badań nad pro-
blematyką dysproporcji międzypłciowej w świecie tańca, w moim prze-
konaniu wskazuje na słuszność zaleceń Pecka – systemowe wsparcie 

9 R. Sulcas, A Conversation With 3 Choreographers Who Reinvigorated Ballet, „New 
York Times” 20.04.2017, https://mobile.nytimes.com/2017/04/20/arts/dance/alex-
ei-ratmansky-justin-peck-christopher-wheeldon-ballet-choreography.html?referer= 
(dostęp 12.03.2018).
10 Tamże, przeł. E. Cholewicka.
11 A. Szyguła za: R. Burt, The Male Dancer: Bodies, Spectacle and Sexuality, Abing-
don 2003, s. 94. Cytat przeł. A. Szyguła, zob. maekultura.pl 09.02.2017, http://me-
akultura.pl/kosmopolita/bronislawa-nizynska-1709 (dostęp 13.06.2018).
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oraz oddolne, bazowe, szerokie zmiany, począwszy od formy edukacji 
w szkołach baletowych są konieczne w procesie tworzenia niezbędnego 
wsparcia dla kobiet – choreografek.

Pośród 9 prac choreograficznych powstałych w ramach IX edycji 
Kreacji – warsztatów twórczych dla tancerzy Polskiego Baletu Naro-
dowego – w sezonie 2017/18 tylko 3 były stworzone przez tancerki: 
Joannę Drabik, Stellę Walasik oraz Paulinę Jurkowską. Pozostałe 6 
prac było autorstwa mężczyzn. W bieżącym sezonie (2017/18) Polski 
Balet Narodowy w swoim repertuarze ma dwa balety autorstwa kobiet 
– żaden nie jest pokazywany na dużej scenie Teatru Wielkiego – Opery 
Narodowej, a na scenie kameralnej sali Młynarskiego. 

Jedna z tegorocznych premier to Balety polskie – tryptyk w cho-
reografii młodych twórców. Trzyczęściowy wieczór pokazywany jest 
na dużej scenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Żadna z części 
nie została przygotowana przez choreografkę. Ostatnim regularnie po-
kazywanym w Sali Moniuszki spektaklem w choreografii i inscenizacji 
kobiety była Bajadera, którą Natalia Makarova stworzyła w 1980 r. dla 
American Ballet Theater. Warszawska premiera odbyła się czternaście 
lat temu – 15.05.2004 r. Obecnie w repertuarze największego polskiego 
zespołu baletowego można oglądać 2 prace choreografek. Są to Dark-
ness Izadory Weiss oraz Pupa w choreografii Anny Hop.

Polski Balet Narodowy a parytety na scenach w sezonie 2017/2018

MAŁA SCENA (Sala Młynarskiego) DUŻA SCENA (Sala Moniuszki)

2 z 3 spektakli* 0 z 6 spektakli*

Tab. 1. Liczba spektakli w choreografii kobiet z łącznej liczby spektakli PBN 
2017/2018
*w choreografii kobiet z łącznej liczby spektakli

Jak pokazały przeprowadzone badania oraz analiza danych zasta-
nych, przeprowadzona m.in. w publikacji Dance and Gender: An Evi-
dence-Based Approach pod redakcją Wendy Oliver i Douga Risnera12, 

12 W. Oliver, D. Risner (red.), Dance  and Gender: An Evidence-Based Approach, 
University Press of Florida, Florida 2017.
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szansa stworzenia własnego baletu, który znajdzie się w stałym reper-
tuarze, dana jest najczęściej przez dyrektora. Możliwość pracy twórczej 
zależna jest tu od zwierzchnika – często mentora, który będąc w pozycji 
uprzywilejowanej (pozycji władzy) swobodnie i dowolnie dobiera swo-
ich protegowanych. Z przeprowadzonych badań repertuarów zespołów 
i teatrów polskich oraz zagranicznych wynika, że znacznie częściej 
dyrektorzy umieszczają w teatralnych kalendariach spektakle autor-
stwa mężczyzn. Jak pokazują badania13 podobna sytuacja ma miejsce 
w środowisku akademickim, gdzie profesorowie płci męskiej chętniej 
promują i przyjmują doktorantów płci tożsamej z własną. Zjawisko 
to w polu nauk ścisłych nazwane zostało płciowym apartheidem14. Chęć 
przedłużenia istnienia własnej osoby w badaniach nad środowiskiem 
akademickim nazwana jest syndromem mini-me15. Osoby uprzywilejo-
wane, w pozycji władzy, zwierzchnicy starają się dobierać podopiecz-
nych, których płeć, styl, zainteresowania będą odpowiadać ich własnym. 
Daje to szansę na swego rodzaju naukową lub artystyczną „nieśmier-
telność”. W sytuacji młodych artystów czy naukowców rola mentora 
i jego wybory są kluczowe w rozwoju i rozpoczęciu kariery w ogóle. 

13 Zob. H. Etzkowitz, C. Kemelgor, B. Uzzi, Athena unbound: The advancement of 
women in science and technology, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
14 Zob. tamże.
15 Zob. M. Frase-Blunt, Moving Past Mini-Me: Building a Diverse Succession Plan 
Means Looking Beyond Issues of Race and Gender, „HR Magazine” 2003.
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Wyk. 1. Rozkład płci w hierarchii baletowej w Polsce16 (koniec sezonu 
2016/17)17

Wyk. 2. Rozkład płci w hierarchii Polskiego Baletu Narodowego (koniec se-
zonu 2016/17) 18

16 Badane zespoły: Polski Balet Narodowy, Zespół baletowy Teatru Wielkiego w Ło-
dzi, Zespół baletowy Teatru Wielkiego w Poznaniu, Zespół baletowy przy Operze Kra-
kowskiej, Zespół baletowy przy Operze na Zamku w Szczecinie, Zespół baletowy przy 
Operze Śląskiej, Balet Opery Novej w Bydgoszczy, Balet Opery we Wrocławiu, Zespół 
baletowy Teatru Muzycznego w Lublinie, Zespół baletowy Teatru Muzycznego w Łodzi.
17 Zob. E. Cholewicka, dz. cyt.
18 Zob. tamże.
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Wyk. 3. Rozkład płci w grupie tańczącej i kierującej (koniec sezonu 2016/17) 19

Wśród kierowników 10 zbadanych polskich zespołów baletowych 
są 3 kobiety – stanowiska zarządcze zdominowane są przez mężczyzn. 
Jest to tendencja ogólnie panująca na rynku pracy w Polsce – nie tylko 
baletowym.20 Biorąc pod uwagę liczbę tancerek (218), a więc 62%, 
i tancerzy (133) stanowiących 38%, zauważyć należy także odwróce-
nie procentowych proporcji płci artystów/artystek tańczących i kieru-
jących zespołami. Podobna zależność panuje również w środowisku 
akademickim. Liczba studentek jest odwrotnie proporcjonalna do liczby 
doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów.

„Czasy są inne. W balecie konkurencja jest obecnie większa, tym 
niemniej można spotkać się z opinią, że trudniej jednak znaleźć balerinę 
o wyrazistej osobowości niż wybitnego tancerza mężczyznę”21 – po-
wiedział dyrektor Pastor, dodając, że dzisiaj nie wymaga się od tance-
19 Zob. tamże.
20 Badania firmy doradztwa zawodowego McKinsey pokazują, że wśród 360 naj-
większych spółek działających w Polsce i zatrudniających ponad 500 osób jest tylko 
6% kobiet-prezesów. Zob. D. Machaj, M. Laube, Z. Kraszewska, Potęga równości. 
Jak i dlaczego warto wspierać kobiety w karierze zawodowej, McKinsey&Company, 
2017, http://mckinsey.pl/wp-content/uploads/2017/03/Potegarownosci1.pdf (dostęp 
10.07.2018).
21 J. Marczyński, dz. cyt., s. 9.
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rek indywidualności klasy Alonso czy Plisieckiej. Dynamika awansu 
i rozwoju kobiet rzeczywiście jest spowolniona względem mężczyzn, 
co obrazuje tabela 2.

Tab. 2. Dynamika awansu w Polskim Balecie Narodowym 22

Trudno znaleźć konkretną przyczynę takiego stanu rzeczy. Faktem 
są jednak mniejsze zarobki tancerek i ich późniejsze awanse, podczas 
gdy czas pracy przewyższa ten, na który decydują się mężczyźni (wśród 
respondentów badania grupę osób pracujących w celach rozwojowych 
– technika, forma, edukacja zawodowa – poza miejscem pracy stanowią 
wyłącznie kobiety23). Niewiele jest choreografek w balecie, a także ich 
prac na dużych scenach teatralnych. Funkcje zarządcze również powie-
rzane są znacznie częściej mężczyznom.

Tancerki
Wyróżnić należy kilka czynników, które bez wątpienia pogłębiają 

i wpływają na pozycję tancerki w balecie. 
• Konkurencja i relacje władzy
Już na najwcześniejszym etapie rozwoju profesjonalnych tancerzy 

panuje ogromna konkurencja wśród dziewcząt, których liczba znacznie 
przewyższa ilość chłopców. Od pierwszych lat edukacji artystycznej 
chłopcy znajdują się na pozycji uprzywilejowanej – dużo łatwiej do-
stać się jest do szkoły przeciętnemu chłopcu niż dobrej dziewczynce. 
W wielu szkołach, gdzie nauka jest płatna, takich jak choćby Royal 

22 Zob. E. Cholewicka, dz. cyt.
23 Jest to często dobrowolny, dodatkowy wydatek.
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Ballet, chłopcy częściej niż dziewczęta uzyskują stypendia. Zależ-
ność ta i relacje płci panują także w zespole i podczas audycji. “When 
a woman dances nobody cares. All women can dance. But when a man 
dances, now that’s something.”24 [Kiedy kobieta tańczy, nikogo to nie 
obchodzi. Wszystkie kobiety potrafią tańczyć. Ale kiedy mężczyzna 
tańczy, to jest coś. (Przeł. red.)] Tancerka zaś zmagać się musi z szeroko 
rozumianą dyskryminacją od pierwszych lat edukacji. Dorasta zatem 
szybko – mając jedenaście, dwanaście lat, pod wpływem wymagań, 
wyzwań i poprzez bezlitosny system ocenienia, na który dziecko nie 
jest gotowe. Sposób ewaluacji to porównywanie do innych, nieustają-
co towarzyszące odbicie w lustrze, brak akceptacji dla zmian w ciele 
i budowie, hierarchizacja już od pierwszych lekcji baletu – najlepsze 
dzieci przy środkowym drążku, gorsze przy bocznym, a niewarte uwagi 
przy drążku „oślim”, naprzeciwko fortepianu. Wszystko to negatywnie 
wpływa na samoocenę. 

Z drugiej strony, w statucie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej 
w Warszawie znajdują się zapisy dotyczące obowiązków nauczycie-
la. Jeden z nich brzmi: „W czasie praktycznych artystycznych zajęć 
edukacyjnych nauczyciel może korygować postawę ucznia za pomocą 
słów (z wykluczeniem sformułowań upokarzających) oraz niezbędnych 
gestów treningowych […].”25 Uczeń zaś ma prawo do „życzliwego, pod-
miotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym”26. 
Wiele respondentek do tej pory wspomina sposób zwracania się do nich 
przez pedagożki: „gamoniu”, „głupia dziewucho”. Są to przykłady na-
gminnego łamania zasad zapisanych w statucie szkoły. Wpływają one 
na samoocenę tancerek i obniżają ich pewność siebie, a chęć podej-
mowania wyzwań jest hamowana przez strach przed ewentualnymi 
porażkami czy brakiem perfekcji. To przekładać się może na brak chęci 
i aktywności w sferze choreografii, obarczonej jeszcze większą odpo-
wiedzialnością niż ta związana z osobiście kreowaną rolą. Od pierw-
24 W. Perron, S. Woodard, When a Woman Dances, Nobody Cares, „Village Voice”, 
01.03.1976. 
25 Statut Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie, http://baletowa.pl/wp-
-content/uploads/2017/11/20171113_STATUT.pdf (dostęp 13.06.2018).
26 Tamże.



152

szych lat dziewczynka w momencie reprymendy dotyczącej innej ko-
leżanki spuszcza wzrok, w duchu ciesząc się, że tym razem to nie ona 
jest na celowniku. Uczy się, że najlepiej jest pozostać niezauważoną.

Na etapie studiów wyższych związanych z baletem są stosowane 
podobne praktyki. Zniewagi, ale również, jak oceniają respondenci, 
głęboko infantylne praktyki, takie jak obrażanie się na studentów za za-
dawanie niewygodnych, niezgodnych z linią prowadzącego, pytań. Bez 
nowatorskich, często odważnych prób nie ma rozwoju, nie ma tak ce-
nionej dzisiaj innowacyjności i kreatywności. Praca kolektywna daje 
siłę. Poddańczość, której wymaga się w edukacji baletowej, nie daje 
szansy na rozwój i nowatorskie działania. Ponadto uniwersytet powinien 
być platformą wymiany wiedzy, a pionowa struktura relacji na uczelni 
jest tego założenia zaprzeczeniem.

•  Przestarzały program edukacji, ograniczony rozwój kadry 
pedagogicznej

Program zajęć w szkole i na studiach powinien być aktualizowany 
i dostosowywany do obecnego stanu wiedzy, nauki i warunków panują-
cych na rynku pracy. Warto pomyśleć tu o literaturze baletowej – zajęciach, 
podczas których studenci uczą się fragmentów dzieł tanecznych – gdzie 
brakuje współczesnych przykładów w technice tańca (neo/post)klasycz-
nego, autorstwa choćby Ratmanskyego czy rodzimego Pastora. William 
Forsythe zauważył w jednym z ostatnich wywiadów, że balety takie jak 
Giselle czy Coppelia były współczesnymi w XIX/XX w.; teraz potrzebne 
jest wsparcie dla nam współczesnych baletów, poszukiwań nowych form 
wyrazów w obrębie klasyki27. Wydaje się, że edukacja baletowa (różnego 
stopnia) zatrzymała się sto lat temu.

Wiąże się to z brakiem chęci rozwoju i samokształcenia i niechę-
cią do innowacyjności wśród większości pedagogów i wykładowców, 
o czym mówi wielu respondentów. Jest to jednak obowiązek ludzi 
sztuki i ludzi nauki związanej ze sztuką i metodyką nauczania tańca, 
co wynika bezpośrednio z Rezolucji Parlamentu Europejskiego (p. 37): 

27 Zob. S. Crompton Ballet demands strengths that few would be willing to master, 
„The Guardian” 11.04.2018, https://www.theguardian.com/stage/2018/apr/11/chore-
ographer-william-forsythe-enb-ballet-voices-of-america (dostęp 13.06.2018).
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„[UE] Zaleca państwom członkowskim wzmożenie szkolenia nauczy-
cieli zajmujących się edukacją artystyczną”28. W miejsce przyjęcia tych 
zaleceń można zaobserwować:

– „pustki na szkoleniach dla nauczycieli szkół baletowych”29,
– program nauczania w szkołach baletowych pochodzący z 1993 r. 

(ponadto do niedawna tajny i jedynie nielegalnie krążący między stu-
dentami),

– głęboką hierarchizację w szkole i zespole,
– pracę z ciałem tylko „na jedną stronę”, czyli niezgodnie z zasa-

dami biomechaniki, co niekorzystnie wpływa na rozwój ciała i mózgu,
– przekonanie o gradacji miejsc pracy: „godna praca – tylko w ba-

lecie teatrów wielkich/oper”30,
– stygmatyzację w obrębie norm aparycji, na którą zwraca uwagę 

wiele respondentek (nie respondentów – to dziewczynkom mówi się, 
żeby schudły, nie chłopcom, by byli silniejsi),

– dysproporcje w kształceniu dziewczynek i chłopców pogłębiają-
ce niepewność i nadmierny samokrytycyzm. Chłopcy bowiem pewni 
siebie, z aprobatą patrzą w lustro na sali baletowej. „A dziewczyny? 
One chowają się po kątach” – mówi jedna z respondentek, zauważając, 
że kobiety patrząc w lustro, widzą głównie defekty. Społeczeństwo przez 
lata utrwala kompleksy w psychice kobiety, a w szczególności dotyczy 
to tancerek, która mierzą się z lustrem każdego dnia.

28 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie spo-
łecznego statusu artystów, europarl.europa.eu, http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0236+0+DOC+XML+V0//PL 
(dostęp 16.06.2018).
29 Wypowiedź jednej z respondentek.
30 Wypowiedź jednej z respondentek.
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Wyk. 4. Schemat powielania wzorców w środowisku baletowym31

• Brak wsparcia przy starcie
Kobiety stanowią większość absolwentów szkół baletowych. Już 

na etapie otrzymywania dyplomu pojawia się zjawisko nazywane w na-
ukach ekonomicznych dziurawym rurociągiem32. Jest to swoisty odpływ 
kobiet na różnych etapach kariery, który prowadzi do tego, że na szczy-
cie hierarchii to mężczyźni stanowią grupę dominującą. Jest to charak-
terystyczne dla środowiska baletowego, a także akademickiego. 

Niewielu jest absolwentów szkół baletowych, którzy rozpoczynają 
pracę w profesjonalnych zespołach baletowych czy nawet tzw. junior 
companies (model biznesowy nieistniejący w polskim świecie baletu). 
Przyczyn należy dopatrywać się w omówionym wyżej stanie edukacji. 

31 Zob. E. Cholewicka, dz. cyt.
32 H. Etzkowitz i R. Marina, Gender Dynamics in Science and Technology: From the 
“Leaky Pipeline” to the “Vanish Box”, „Brussels Economic Review” 2011, vol. 54 
(2/3), s. 131-147.
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Wyk. 5. Rozkład zatrudnienia w zawodzie absolwentów szkół baletowych33

Tylko 35% z dwóch przebadanych roczników absolwentów Ogólno-
kształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie (2011/12 i 2012/13), a więc 
7 osób z 20, pracuje w profesjonalnych zespołach baletowych. Należy 
sobie zdać sprawę z tego, że szkoła baletowa jest szkołą zawodową, 
tymczasem przygotowanie do zawodu, czyli jej cel nadrzędny, w pol-
skich szkołach wydaje się zatracony. Szkoła nie stwarza przestrzeni dla 
rozwoju, a więc nie tylko sukcesów, ale również prób i błędów. Obec-
nie za główny cel kształcenia uważane są konkursy baletowe/taneczne 
w trakcie nauki czy występ w wariacji na koncercie szkolnym, a także 
dobre pokazanie się na egzaminie końcowym – co stanowi wizytówkę 
nauczyciela, podczas gdy, jak mówi wielu respondentów, rozwój pod-
opiecznych uznaje się za kwestię drugorzędną. Brakuje podejścia men-
torskiego i nastawienia na sukces ucznia rozumiany jako osiągnięcia 
w karierze scenicznej już po ukończeniu nauki. Szkoła wręcza dyplom 
i w żaden sposób nie wspiera, nie pomaga w realizacji najważniejszej 
misji – w znalezieniu pracy w profesjonalnym zespole.

Udane prezentacje w trakcie nauki nie powinny stanowić zadania 
głównego szkół. Przygotowanie młodego tancerza do zawodu – przy-
gotowanie nie tylko techniczne czy fizyczne, ale również psychiczne, 

33 Zob. E. Cholewicka, dz. cyt.
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a także to odnoszące się do umiejętności związanych z funkcjonowa-
niem na rynku pracy – jest najistotniejsze w procesie edukacji artystycz-
nej-zawodowej, w przekonaniu wszystkich respondentów. Absolwent 
powinien:

– wiedzieć, gdzie szukać pracy, co i jak przygotować na audycję, jak 
stworzyć CV, co powinno zawierać zgłoszenie, gdzie szukać informacji 
o dalszych możliwościach rozwoju, o przeglądach, zespołach, junior 
companies, szkołach wyższych i kursach,

– czuć się przygotowanym do próby podjęcia pracy, a także chcieć 
próbować ją podjąć, z czym jest również ogromny problem. Absolwenci 
są tak ogromnie zniechęceni do tańca, że nie wierzą w swoje możliwości 
i nie uczestniczą w audycjach. W 2017 r. na audycje do PBN z polskich 
szkół przyszło 5 osób. Wypalenie zawodowe charakterystyczne dla 
wszystkich zawodów kreatywnych występuje tu jeszcze przed rozpo-
częciem pracy,

– wiedzieć, że na początku pracy w zespole nie tańczy się dużo, 
a praca nie wygląda jak na repertuarze (zajęciach dla najlepszych 
uczniów, podczas których pracują oni nad wariacjami solowymi) czy 
podczas lekcji, gdzie stoi się przy środkowym drążku, zyskując znaczną 
część uwagi nauczyciela, 

– wiedzieć, jak zadbać o ciało, by nie dopuścić do spadku formy,
– chcieć podejmować ryzyko i wyzwania. Jest to niezwykle trudne 

szczególnie w przypadku kobiet, które uczy się, że pokora i swego rodza-
ju poddańczość są jedynym modelem pracy w środowisku baletowym,

– rozwijać się w najróżniejszych kierunkach, czego oczekuje rynek. 
Obecnie w szkole baletowej obowiązuje kuriozalny zakaz uczestnictwa 
w zajęciach tanecznych pozaszkolnych bez zgody dyrektora,

– umieć dokonać wyceny własnej pracy. 

To procentem zatrudnienia absolwentów szczycą się najlepsze szko-
ły na świecie – 100% absolwentów Royal Ballet dostaje pracę, niewielu 
jeździ na konkursy. Podobnie w szkole przy Operze Paryskiej, gdzie nie 
ma repertuarów dla wybranych czy udziału w konkursach baletowych. 
Tam przygotowuje się dzieci do zawodu.
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Młodych tancerzy należy przygotowywać w sposób przystają-
cy do wymogów baletu w XXI w. zarówno w Polsce, jak i Europie, 
bo to tam mają największe szanse na zatrudnienie. Systemowe, od-
górne zmiany, presja wywarta na niechętnym do zmian środowisku, 
nacisk na szukanie własnej drogi i rozwiązań, inspiracja rozwiązaniami 
ze wschodu i zachodu – to w moim przekonaniu, obok edukacji, naj-
ważniejsze zadania, które obecnie powinny być postawione przed sze-
roko rozumianym środowiskiem baletu w Polsce. Aspekt ekonomiczny 
nie powinien zostać pominięty. Szkoły baletowe w Polsce są szkołami 
państwowymi, a więc finansowanymi dzięki dotacjom państwowym 
(de facto są finansowane z podatków). Koszt szkoły jest dwukrotnie 
wyższy od nie-zawodowej szkoły ogólnokształcącej o tej samej liczbie 
uczniów – szkoła baletowa wymaga zdwojonego personelu pedago-
gicznego (kadry nauczającej przedmiotów ogólnokształcących oraz 
tej zajmującej się przedmiotami zawodowymi). Państwo inwestuje 
w szkołę w określonym celu – ma ona za zadanie wyszkolić tancerzy 
zawodowych, którzy wraz z otrzymaniem dyplomu podejmą pracę, 
a więc staną się podatnikami w pewien sposób zwracającymi pieniądze, 
uprzednio w nich zainwestowane, do budżetu państwa. System ten ce-
chuje 35% efektywności.34 W obecnym stanie ma on więc negatywny 
wymiar w kontekście gospodarki państwowej. 

• Krótki czas trwania kariery 
Problem dotyczy tancerzy niezależnie od płci. Kobiecie jednak to-

warzyszy dramatyczne napięcie. Pojawia się ono w momencie szczy-
tu formy i kariery, w wieku 30-35 lat, kiedy jest ona również gotowa 
do macierzyństwa. Staje więc przed tragicznym dylematem między 
rodziną a karierą, gdzie innej możliwości niż wybór tylko jednej z dróg 
nie ma. Wymóg pełnego oddania sztuce tańca uniemożliwia kobietom 
założenie rodziny lub też poświęcenie jej należytego czasu.

• Nadużycia
Nadużycia i przemoc, w tym na tle seksualnym, zdarzają się w śro-

dowisku tancerzy nierzadko. Jego hermetyczność i przyzwyczajenie 

34 Dane na podstawie badania dotyczącego absolwentów Ogólnokształcącej Szkoły 
Baletowej w Warszawie, roczników 2011/12 i 2012/13.
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do takiego stanu rzeczy, a więc przyzwolenie na działania karalne, po-
wodują brak świadomości i transparentności problemu. Współcześnie 
wiodące zespoły otwierają się i zaczynają, oczywiście anonimowo, 
mówić o popełnianych nadużyciach. 77% ze 132 tancerzy i tancerek 
Opery Paryskiej przyznało się do bycia ofiarą lub świadkiem szyka-
nowania i nękania w miejscu pracy. 26% doświadczyło nadużyć na tle 
seksualnym. Wielu tancerzy zauważa również nieumiejętne zarządzanie 
kadry dyrektorskiej zespołu paryskiego.35 Dyskusja, a raczej nieśmiała 
rozmowa – choć i tak jest to ogromny krok naprzód – rozpoczęły się 
od New York City Ballet (gdzie Petre Martins zwolniony został z funk-
cji dyrektora zespołu) oraz The School of American Ballet (z powodu 
zdarzających się tam nadużyć na tle fizycznym, psychicznym, seksu-
alnym). Rojo, dyrektorka English National Ballet, została posądzona 
o zmuszanie tancerzy do pracy pomimo kontuzji oraz ograniczanie roz-
woju niektórych tancerzy, przy jednoczesnym obsadzaniu w czołowych 
rolach innych – bliskich jej prywatnie. Fiński Balet Narodowy również 
musi zmierzyć się z odwołaniem dyrektora artystycznego Kennetha 
Greve’a i nadużyciami, których się dopuszczał.36

Polskie środowisko nie zabiera głosu. Niezwykle symptomatyczne 
wydają mi się wielkie obawy artystów i artystek, którzy zgodzili się, 
oczywiście zupełnie anonimowo – nie podając nawet miejsca pracy 
czy miasta zamieszkania – wziąć udział w badaniu. Jest to znamienne 
i dobrze obrazuje sytuację artystów baletu w Polsce, ale także w innych 
krajach na całym świecie.

• Nierówności w płacach
Z moich badań wynika, że tancerz w skali roku zarabia 33% więcej 

od tancerki, jest to więc prawie dwukrotnie więcej od ogólnopolskiej 
różnicy płacy między kobietą i mężczyzną, która wynosi 17%. Tempo 
awansu jest również prawie dwukrotnie szybsze dla mężczyzn niż kobiet 

35 H. Samuel Paris  ballet  dancers  complain  of  bullying,  sexual  harassment  and 
poor  management,  „The Telegraph” 16.04.2018, https://www.telegraph.co.uk/
news/2018/04/16/paris-ballet-dancers-complain-bullying-sexual-harassment-poor/ 
(dostęp 18.05.2018).
36 Tamże.
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w balecie. System „nadgrań”37 i zwyczajowych wysokości premii jest 
dyskryminujący i niesprawiedliwy. „Jeden tancerz ma w podstawie pięć 
spektakli, drugi trzy. Różnice w płacach solistów i zespołu są również 
ogromne, a zdarza się przecież, że solista tańczy w zespole obok tancerki 
corps de ballet, która zarabia trzy razy mniej, tańcząc to samo” – mówi 
jedna z respondentek. System ten wymaga uściśleń.

• Ograniczona ekspozycja
Nierówności w dostępie do dużych scen w teatrach są ogromne. 

Crystal Pite jest tu dającym nadzieję wyjątkiem – pierwszą kobietą, 
której choreografia (Flight Pattern) zostanie pokazana na dużej scenie 
w Covent Garden w XXI w.38 Przy pomocy indeksu szklanego sufitu 
– GCI, Glass Ceiling Index39 – można ocenić możliwości awansu tan-
cerek oraz ich szanse na osiągniecie najwyższych pozycji w hierarchii 
profesjonalnego zespołu baletowego. Wzór przedstawia się następująco: 
GCI = P/Pa, gdzie:

P = udział kobiet wśród osób zajmujących się profesjonalnie tańcem
Pa = udział kobiet wśród osób na stanowiskach kierowniczych
a – kierownik/dyrektor baletu
b – pierwszy solista
c – solista
d – koryfej 
Przyjęte wartości odnoszą się do ogółu wszystkich tancerzy za-

trudnionych w sezonie 2016/17 w 10 zespołach baletowych w Polsce, 
które są przedmiotem badania. Liczba 1 oznacza równowagę między 
obiema płciami. Im wyższy wskaźnik, tym „grubszy” szklany sufit.

37 Dodatkowo zagrane spektakle, których liczba przewyższyła tę zawartą w umowie 
o pracę (swego rodzaju płatne nadgodziny).
38 J. Smith, Crystal  Pite  wins  another  (…), „Straight” 09.04.2018, https://www.
straight.com/arts/1055016/crystal-pite-wins-another-top-british-olivier-award-new-
dance-work (dostęp 19.05.2018).
39 M. Młodożeniec, A. Knapińska, Czy nauka wciąż ma męską płeć? Udział kobiet 
w nauce, „Nauka” 2013, nr 2, s. 52, http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_213_04_
Mlodozeniec.pdf (dostęp 19.05.2018).
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Tab. 3 Indeks szklanego sufitu w zespołach baletowych w Polsce40

• Niski prestiż pracy pedagogicznej
Kobiety po zakończeniu kariery scenicznej znajdują zatrudnienie 

na stanowiskach takich jak: pedagog tańca w szkołach lub zespołach, 
kierownik prób, korepetytor zespołu czy solistów. Są to jednak sta-
nowiska mało reprezentatywne, a w Polsce często postrzegane jako 
nieprestiżowe. Na zachodzie pedagog tańca ma ogromny autorytet 
– jest to osoba, która zdobyła doświadczenie sceniczne, ma ogromną 
wiedzę i umie ją przekazać. W Polsce, prawdopodobnie z racji dawne-
go modelu systemu szkolnictwa baletowego (podział na specjalizację 
sceniczną i pedagogiczną), nauczyciel w szkole baletowej postrzega-
ny jest jako ten, któremu „nie wyszło”. Nauczycielka tańca jest więc 
znowu na pozycji nieuprzywilejowanej, pozbawionej odpowiedniego 
szacunku i poważania.

System i realia pracy zawodowej, związane często z praktykami 
nacechowanymi szeroko pojętą przemocą (symboliczną, nierzadko 
jednak i dosłowną), a także różnymi wymiarami nierówności i dys-
proporcji, są ściśle powiązane z anachronicznym systemem edukacji 
w szkołach, którego doświadczyły w przeszłości pedagożki czy peda-
godzy. Wzorce, szeroko pojęta kultura, zasady i system pracy są nie-
rzadko powielane na zasadzie autopojetycznej (samonakręcającej się) 
pętli praktyk. Inny sposób pracy i odmienne wzorce relacji pozostają 
w takiej sytuacji niepoznane i nieutożsamione. Często jest to również 
proces związany z pewnego rodzaju sposobem na odreagowanie trauma-
tycznych doświadczeń z przeszłości poprzez powielanie ich przy od-

40 E. Cholewicka, dz. cyt., opracowanie własne na podstawie: M. Młodożeniec, A. 
Knapińska, dz. cyt.
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wróceniu pozycji uprzywilejowanych i tych w pozycji opresjonowanej. 
Zmiany nie mają szansy zaistnieć, gdy środowisko i panujące w nim 
zasady i wzorce pozostają tożsame przez cały okres edukacji własnej 
(na poziomie szkolnym i wyższym), a następnie praktyk związanych 
z działalnością zawodową – edukacyjną. 

Podsumowanie. Postulaty kierunków zmian w środowisku ba-
letu oparte na wynikach przeprowadzonych badań

• Edukacja
Od najmłodszych lat szkolnych należy wspierać i kontrolować 

zróżnicowany rozwój młodych tancerek i tancerzy. Dziewczynki za-
chęcać do podejmowania wyzwań, podkreślać zalety i możliwości, 
a także stworzyć warunki dla prób i błędów. Uczyć pokory i szacun-
ku względem własnego ciała i psychiki, emocji – własnego ja – oraz 
względem innych ludzi, ale nie pokory graniczącej z poddańczością 
wobec pedagoga. Komfort i pewność wyniesione ze szkoły dadzą chęć 
podejmowania wyzwań i odwagę do podejmowania kreatywnych prób 
choreograficznych. Obecne warunki edukacji sprzyjają niewłaściwe-
mu rozwojowi psychicznemu, patologiom, nierzadko również stanom 
depresyjnym młodych tancerzy – dzieci. 

• Rozwój kadry pedagogicznej
Obligatoryjny wymóg kształcenia i szkolenia się kadry pedago-

gicznej szkolnej i akademickiej, a także wsparcie młodych naukow-
ców chcących rozwijać się w dziedzinach związanych z szeroko poję-
tą sztuką tańca, są kluczowe dla rozwoju i wielopoziomowych zmian 
w środowisku.

• Praca zawodowa
Wsparcie kobiet, równe traktowanie, usystematyzowane zasady 

pracy i ujednolicone płace są dzisiaj niezwykle istotne dla rozwoju 
i poprawy warunków pracy przede wszystkim tancerek, ale i tance-
rzy. Zwiększanie świadomości i praktyki związane z wielowymiarową 
egalitaryzacją, stanowią niezbędny element na drodze do polepszenia 
realiów życia i pracy w środowisku artystów baletu, czego efektem 
będzie zmniejszanie się, a w końcu rozbicie i zanik szklanego sufitu.
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• Kontrola
Wzmożony monitoring, kontrola oraz brak akceptacji dla nadużyć, 

których dopuszczają się osoby będące na stanowiskach kierowniczych, 
zwierzchniczych w zespołach i szkołach. 

W hermetycznym świecie baletu powoli rodzi się sprzeciw wobec 
opresyjnego porządku. Wciąż jednak cechuje go głęboka, wielopozio-
mowa stygmatyzacja. Akcje #TimeIsUp czy #MeToo prawdopodobnie 
miały wpływ na to, że i świat baletu powoli zabiera głos w sprawie rów-
ności płci. Trudno spotkać się jednak z wyraźnym sprzeciwem w Polsce, 
są to raczej zdecydowane szepty. Widać chęć zmian, ale i strach przed 
wyraźnym sprzeciwem, zarówno w sprawach związanych z naduży-
ciami w szkolnictwie, jak i w środowisku profesjonalnych zespołów 
baletowych.

Niezbędne są zmiany systemowe dotyczące wszystkich etapów 
– od kształcenia tancerzy/tancerek, poprzez wsparcie absolwentów 
wchodzących na rynek pracy, później w środowisku pracy, aż w końcu 
wsparcie choreografek chcących pokazywać prace na dużych scenach 
teatrów czy dopuszczanie kobiet do stanowisk zarządczych w świecie 
baletu. Konieczne są także, a może przede wszystkim, kontrola i wymóg 
nieustannego kształcenia się (także kształcenia ogólnego, nie tylko kie-
runkowego) pedagogów/pedagożek, w których rękach leży przyszłość 
artystek i artystów baletu – mających świadomość własnej wartości 
i niegodzących się na uprzedmiotawiające traktowanie. Szacunek, edu-
kacja i świadomość są najpotężniejszą bronią. 
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TAŃCZĄC POZNAJĘ ŚWIAT.
TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI 
PRZEDSZKOLNEJ W PLACÓWKACH 

OŚWIATOWYCH, KULTURALNO-
OŚWIATOWYCH I OFERTACH KOMERCYJNYCH 

NA TERENIE M.ST. WARSZAWY

Streszczenie:
Taniec wywiera korzystny wpływ na wszystkie sfery rozwoju dziecka: intelek-
tualną, ruchową, emocjonalną oraz społeczną. Odpowiada na naturalne ludzkie 
potrzeby: ekspresji, rozładowania emocji, komunikacji z drugim człowiekiem. 
Przedszkola, domy kultury, świetlice oraz szkoły tańca oferują szeroki wachlarz 
zajęć tanecznych dla najmłodszych. Proponowane programy oraz ich realizacja 
różnią się w zależności od rodzaju placówki, a także jakości przygotowania 
i celów postawionych przez organizatora. Niemały wpływ na tę ofertę ma za-
interesowanie rodziców dzieci oraz środki publiczne przeznaczane na organi-
zację zajęć lub tworzenie odpowiednich programów nauczania przez władze 
poszczególnych dzielnic. Jaka jest świadomość roli tańca w rozwoju dziecka 
wśród pedagogów i rodziców? Jakie jest zainteresowanie taką formą zajęć 
przedszkolnych? Jak w praktyce wygląda upowszechnianie tańca na etapie 
edukacji przedszkolnej na terenie Warszawy? Analiza danych statystycznych 
oraz rozmowy z pedagogami i rodzicami dzieci dostarczają ciekawych wyni-
ków: obrazują sytuację obecną i wskazują kierunek dalszych działań.
Słowa kluczowe: taniec, przedszkole, edukacja, wychowanie muzyczne



166

Ciało jest dla człowieka naturalnym środkiem wyrażania myśli. Poprzez 
ruch, nie zawsze świadomie, ukazujemy to, co tkwi głęboko w naszym 
wnętrzu: każde wzruszenie, relacje z otaczającym nas światem, stan 
naszego umysłu w danej chwili. To uniwersalny język, który ewoluuje 
wraz z całym gatunkiem ludzkim. Używany świadomie, jako forma 
autoekspresji, towarzyszy ludzkości od najdawniejszych czasów pod 
postacią tańca.

Jego różne formy możemy podziwiać utrwalone m.in. w formie ry-
tów i malowideł naskalnych oraz opisane we fragmentach kronik, mitów 
i legend. Początkowo odzwierciedlał przede wszystkim cykliczność 
przemian otaczającego świata, pozwalał grupie na wspólne działanie 
i przeżywanie różnych zdarzeń – wzmacniał poczucie wspólnoty. Wraz 
z przemianami cywilizacyjnymi przekształcał się, stając się dodatkowo 
nośnikiem informacji – zaczął przedstawiać kluczowe dla danej społecz-
ności, trudne lub wręcz niepodlegające werbalizacji treści, towarzyszące 
wierzeniom czy odzwierciedlające normy społeczne. Dzisiaj nadal sta-
nowi element wielu obrzędów i ceremonii, przyjmując funkcję rytualną.

Taniec to wyjątkowa forma ruchu – łączy w sobie bowiem wysiłek 
fizyczny, techniki i sposoby ruchu (skodyfikowane lub nie) z subiektyw-
nym odczuwaniem i wrażliwością wykonawcy. W zależności od celu, 
w jakim się go używa, może więc stać się sposobem komunikacji, 
środkiem grupowej psychoterapii, popularną formą rozrywki, formą 
czynnego wypoczynku i wreszcie – sztuką. Jako taki ma również walory 
wychowawcze, dlatego powinien stanowić istotny element edukacji, 
rozumianej jako proces wszechstronnego rozwoju człowieka, trwający 
całe jego życie. Tak pojęta edukacja obejmuje nie tylko przekazywa-
nie wiedzy, umiejętności i wartości kultury, lecz także inspirowanie 
do otwartej postawy twórczej oraz naukę samodzielności myślenia. 
Powinna również pomagać w integracji jednostki z życiem określonej 
wspólnoty od jak najmłodszych lat. 

Wiek przedszkolny trwa od 4. do 6. roku życia dziecka. Jest to okres 
intensywnego rozwoju somatycznego i motorycznego. Dziecko zaczyna 
tworzyć sekwencje ruchów poprzez ich łączenie (np. bieganie i ska-
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kanie, rzucanie i chwytanie piłki). Cztero- i pięciolatki bardzo chętnie 
podejmują różnego rodzaju aktywności ruchowe: uczą się jeździć na ro-
werze, rolkach, biegają lub pląsają. W okresie przedszkolnym kształtuje 
się proporcjonalna sylwetka, rozwijają się narządy wewnętrzne i układ 
nerwowy (w szczególności kora mózgowa). Zmiany dotyczą też ko-
mórek nerwowych mających wpływ na poziom koordynacji ruchowej 
oraz orientacji w przestrzeni1, zachodzą duże przekształcenia w zakresie 
słuchu muzycznego i fonematycznego. Dziecko w tym okresie poznaje 
role społeczne, swoją grupę rówieśniczą i zasady w niej panujące. Od-
krywa również samo siebie – schematy własnych zachowań i odczuć 
w konkretnych, często nowych, sytuacjach. Wszystkim tym przemianom 
towarzyszy naturalna potrzeba zabawy, dlatego ruch przy muzyce może 
otworzyć przed dzieckiem cały wachlarz możliwości samorealizacji 
i dać mu ogromną satysfakcję w osiąganiu kolejnych umiejętności. 
Taniec lub zajęcia ruchowo-muzyczne są więc niezwykle cenne dla 
sprawności psychofizycznej dzieci w wieku przedszkolnym.2

Ćwiczenia taneczne, w których wykonuje się powtarzalne sekwen-
cje ruchów w rytm muzyki, wpływają na kształtowanie się postawy ciała 
dziecka. Taniec wymaga zachowania elegancji, precyzji i koordynacji 
ruchów, wyprostowanej pozycji pleców, ściągniętych łopatek i lekko 
uniesionej głowy. Ruch dziecka nabiera w efekcie lekkości i płynności.3 
Taniec ma również korzystny wpływ na koncentrację oraz pamięć ru-
chową, która kształtuje się poprzez wielokrotne powtarzanie sekwencji 
kroków lub figur tanecznych. Ćwiczenia ruchowo-taneczne rozwijają 
dziecięcą spostrzegawczość, szybkość reakcji, koordynację wzroko-
wo-ruchową. Kształtują również orientację w relacji ciało-przestrzeń, 
w relacji ja-moje otoczenie, ja-rówieśnicy w grupie, w której ćwiczę. 
Dzieci bawią się, a jednocześnie uczą dostosowywać swoje działania 

1 Dla przedszkolaka punktem odniesienia w przestrzeni jest najczęściej własne ciało.
2 Zob. J. K. Łysiak, Charakterystyka  rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, wi-
kom.pl/p56w-wa, http://www.wikom.pl/p56w-wa/pictures/Charakterystyka%20roz-
woju%20dziecka%20w%20wieku%20przedszkolnym.doc (dostęp 12.06.2018).
3 Zob. A. Sakowska, Wpływ tańca na wszechstronny rozwój dziecka, „Edukator. In-
ternetowy serwis dla nauczycieli” 15.03.2016, http://www.edukator.org.pl/2002a/ta-
niec/taniec.html (dostęp 12.06.2018).
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do kształtu i rozmiaru przestrzeni, która je otacza, do aktywności innych 
uczestników zabawy. Ćwiczenia takie nie tylko relaksują i zmniejsza-
ją napięcia emocjonalne, ale znacznie ułatwiają procesy adaptacyjne 
przedszkolaków.4

Istotnym elementem zajęć przy muzyce jest obecność rytmu, który 
reguluje przebieg dźwięków w czasie. Dziecko poruszając się, odzwier-
ciedla działanie naturalnych rytmów ludzkiego ciała:
• bicie serca (Dzięki swej regularności daje jasne pojęcie miary, do-

tyczy to jednak czynności nieświadomej, niezależnej od woli. Ten 
rodzaj czynności może być brany pod uwagę, gdy chodzi o wyko-
nywanie i postrzeganie rytmu.),

• czynność oddychania (Dostarcza ona poczucia regularności w po-
dziale czasu i przez to modelu miary. Ponieważ mięśnie oddechowe 
poddane są woli – chociaż w sposób ograniczony – możemy ich 
działaniu nadać formę rytmiczną, czyli poprzez energiczne napię-
cie mięśni dokonać podziału czasu oraz zaakcentować każdy taki 
podział.),

• równomierny sposób chodzenia (Stanowi doskonały model miary 
i podziału czasu na jednakowe odcinki. Ponieważ mięśnie lokomo-
cyjne są tzw. mięśniami świadomymi, poddanymi działaniu woli, 
w równomiernym sposobie chodzenia można również znaleźć na-
turalny punkt wyjścia do wprowadzenia dziecka w rytm.).5

Ogromną radość daje dzieciom możliwość zrobienia charakteryzacji 
lub założenia kostiumów. W ich przygotowaniu często biorą udział 
same albo korzystają z pomocy dorosłych – babć, dziadków, rodzi-

4 Według najnowszych badań muzyka wpływa pozytywnie na bioelektryczną ak-
tywność mózgu i rytm oddechowy, uspakaja i działa antydepresyjnie. Przyspiesza 
pojawienie się procesów twórczych poprzez improwizację (pląsanie) i poszukiwanie 
własnych środków ekspresji przez próby przedstawienia wewnętrznego świata ma-
rzeń, pragnień, lęków i obaw. Zob. K. M. Wyrzykowska, Wybrane badania na temat 
wpływu muzyki na rozwój człowieka, wyrzykowska.net, http://wyrzykowska.net/wy-
brane-badania-na-temat-wplywu-muzyki-na-rozwoj-czlowieka/ (dostęp 12.06.2018). 
Wykaz pierwotnie opublikowany na portalu #grajmywszkole: http://grajmywszkole.
pl/nauka/.
5 Zob. E. Jaques-Dalcroze, Pisma wybrane, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
Warszawa 1992.
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ców – ucząc się działania w grupie. Na koniec mogą zaprezentować 
swoje osiągnięcia przed szerokim audytorium podczas przedszkolnych 
uroczystości. Jako matka przedszkolaka wiem, jak wielką satysfakcję 
przynosi dzieciom przygotowywanie i prezentacja każdego występu.

W pojmowanej całościowo edukacji kultura i sztuka odgrywa-
ją kluczową rolę. Powinny przygotować człowieka do świadomego 
uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym społeczeństwa. Dla-
tego od najmłodszych lat należy uczyć, jak odczytywać i samodzielnie 
odkrywać różne formy wyrazu artystycznego. Tylko takie podejście 
pozwoli wykształcić świadomego odbiorcę sztuki, który w naturalny 
sposób będzie postrzegał ją jako metodę dzielenia się z innymi własnym 
światopoglądem, uczuciami czy życiowymi doświadczeniami.

W wielu międzynarodowych dokumentach gwarancje uczestnic-
twa w kulturze zostały zapisane jako podstawowe warunki osiągnięcia 
rozwoju jednostki. Mowa jest o tym m.in. w Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka6 i w Konwencji o prawach dziecka7.

6 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, UNESCO.pl, http://www.unesco.pl/
fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf (dostęp 
12.06.2018): „Artykuł 27. 1 Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestnicze-
nia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestnictwa 
w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw. 2. Każdy człowiek ma prawo 
do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek działal-
ności naukowej, literackiej i artystycznej”. 
7 Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku, UNICEF.org, www.unicef.org/magic/
resources/CRC_polish_language_version.pdf (dostęp 12.06.2018): „Artykuł 29.1 1. 
Państwa-Strony są zgodne, że nauka dziecka będzie ukierunkowana na:
a) Rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności 
umysłowych i fizycznych dziecka”; „Artykuł 31. 1. Państwa-Strony uznają prawo 
dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach 
rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka oraz do nieskrępowanego uczestnicze-
nia w życiu kulturalnym i artystycznym. 2. Państwa-Strony będą przestrzegały oraz 
popierały prawo dziecka do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i ar-
tystycznym oraz będą sprzyjały tworzeniu właściwych i równych sposobności dla 
działalności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej oraz w zakresie wykorzystania 
czasu wolnego”.
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Systemowe uregulowania dotyczące tworzenia programów eduka-
cyjnych istnieją we wszystkich krajach UE, a decyzje podejmowane 
są na różnych szczeblach oświaty:

– centralnym – Holandia,
– regionalnym – Bułgaria, Hiszpania, Litwa, Norwegia,
– lokalnym – Belgia, Litwa, Słowenia, Finlandia, Norwegia,
– szkolnym (i powinny być zgodne z centralną podstawą programo-

wą) – Belgia, Dania, Estonia, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Węgry, 
Holandia, Polska, Portugalia, Słowenia, Finlandia, Norwegia.8

Cele edukacji muzycznej i/lub muzyczno-ruchowej w krajach eu-
ropejskich są różnie formułowane, jednak wspólnymi obszarami są: 
umiejętności, wiedza, rozumienie, ocena krytyczna, dziedzictwo kul-
turowe, indywidualna ekspresja i tożsamość, różnorodność kulturo-
wa, kreatywność, współdziałanie, komunikowanie się, przyjemność, 
satysfakcja, radość z uprawiania sztuki, wykonywanie i dzielenie się 
własną twórczością.

Zgodnie z polską podstawą programową wychowania przedszkolne-
go, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych 
form wychowania przedszkolnego, dziecko kończące pierwszy etap 
kształcenia i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej powinno:
• śpiewać piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki lu-

dowe, chętnie uczestniczyć w zbiorowym śpiewie, tańcach, mu-
zykowaniu,

• dostrzegać zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku muzycz-
nego, wyrażać je pląsając lub tańcząc,

• tworzyć muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych oraz 
innych przedmiotów, a także improwizować ruchem,

• w skupieniu słuchać muzyki, w tym muzyki poważnej.9

Autorzy podstawy programowej doceniają walory ćwiczeń mu-
zyczno-ruchowych oraz tańca. Formy realizacji zadań nie są jednak 

8 Zob. L. Kataryńczuk-Mania, Odkrywać świat muzyki. Nowe trendy w elementarnej 
edukacji muzycznej, [w:] E. Grygar i I. Polak (red.), Muzyka, plastyka i teatr w edu-
kacji  artystycznej  dzieci  i młodzieży, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu, Wrocław 2016.
9 Zob. tamże.
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dokładnie określone, co pozostawia duży margines dowolności peda-
gogom i specjalistom. Stanowi to z jednej strony szerokie pole do pracy 
z tzw. niekonwencjonalnymi formami ruchu, których celem jest roz-
wijanie wśród dzieci własnej inwencji twórczej, ekspresji ruchowej 
czy improwizacji. Z drugiej strony wywołuje wśród nauczycieli na-
uczania początkowego i przedszkolnego obawy dotyczące poziomu 
prowadzonych przez nich zajęć, spowodowane rzekomym brakiem 
specjalistycznego przygotowania w zakresie muzyki lub rytmiki. Mimo 
tego, to właśnie w przedszkolu, bez żadnej selekcji, każde dziecko 
może rozpocząć swoją przygodę z tańcem, muzyką i ruchem. Badania 
ankietowe przeprowadzone przeze mnie wiosną 2018 r. w 36 przed-
szkolach10 świadczą o tym, że mimo trudności w pozyskaniu gotowych 
programów edukacyjnych, w warszawskich placówkach państwowych 
zajęcia taneczne są realizowane w formie kształcenia zintegrowanego 
lub zajęć warsztatowych. W 97,2% przedszkoli taniec jest elementem 
rytmiki i gimnastyki oraz w 94,4% stanowi część przygotowywanych 
przez dzieci występów i akademii z okazji festynów, świąt narodowych 
i religijnych lub innych, specjalnych okazji (Dzień Babci, Dzień Matki 
itp.). W 36,1% placówek dzieci mogą dodatkowo uczestniczyć w za-
jęciach tanecznych zorganizowanych na życzenie rodziców, zaś taniec 
i wiedza o nim są elementami szerszej edukacji kulturalnej (koncerty, 
pokazy, wycieczki do teatru, filharmonii itp.) w 83,3% przedszkoli. 
Z badań wynika również, że w 75% placówek rodzice sami wykazują 
zainteresowanie tańcem jako formą ruchu i pytają o możliwość zorgani-
zowania zajęć dla najmłodszych na terenie przedszkola. Same placówki 
przedszkolne w Warszawie zainteresowane są gotowymi programa-
mi edukacyjnymi z elementami tańca, przy czym dużą rolę odgrywa 
tu możliwość otrzymania dotacji z funduszy europejskich, gminnych 
czy samorządowych (91,7%).

10 Jest to liczba placówek ze wszystkich dzielnic m.st. Warszawy, które odpowie-
działy na zaproszenie do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie. Arkusz nie zbierał 
informacji na temat dzielnic, z których przesłane zostały odpowiedzi. W badaniu do-
puszczona była możliwość wyboru wielu odpowiedzi.



172

Wyk. 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie o zainteresowanie poszerzeniem oferty 
edukacyjnej – placówki

Byłoby dobrze, gdyby aktywność taneczna dziecka nie ograniczała 
się tylko do przedszkola, ale była kontynuowana również w czasie wol-
nym od zajęć, jako forma rozrywki i aktywności sportowej (na zajęciach 
w domach kultury, ogniskach baletowych, formacjach tanecznych itp.). 
Rodzice – zarzuceni najróżniejszymi propozycjami zajęć dodatkowych 
– mają często problem z wyborem tych, które będą prowadzone profe-
sjonalnie i z pełną świadomością znaczenia muzyki i tańca dla ogólnego 
rozwoju dziecka. W warszawskich placówkach edukacyjnych zajęcia 
prowadzone są często przez specjalistów. Opierają się na głównych 
założeniach edukacji muzycznej (Carla Orffa, Edwina Gordona, Emila 
Jaques-Dalcroze’a, Zoltana Kodalya, Natalii Wetługiny, Shinichi Suzu-
ki) i obejmują podstawowe formy aktywności muzycznej: śpiew, grę 
na instrumentach, słuchanie muzyki, ruch z muzyką i tworzenie muzyki. 
Coraz bardziej popularne stają się audycje muzyczne prowadzone w ra-
mach współpracy z filharmoniami, warsztaty tematyczne, przedszkolne 
festiwale lub przeglądy taneczne. W sektorze edukacji niepublicznej 
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również odnotowuje się duże zainteresowanie takimi formami zajęć 
(68%), przy czym w przypadku placówek komercyjnych duży wpływ 
na ofertę ma dostępność cenowa i popyt (50%), często związane z ak-
tualnie panującą modą na konkretny styl tańca lub określoną metodę 
pracy z dziećmi.

Jaques-Dalcroze podczas swojej wieloletniej pracy pedagogicznej 
zauważał: „[…] jest znacznie więcej muzykalnych dzieci niż wydaje się 
to rodzicom. Fakt, że małe dziecko nie jest zainteresowane muzyką […] 
nie świadczy nieodparcie o całkowitym braku muzykalności. Zdolność 
do muzyki jest bardzo często w dziecku głęboko ukryta i z takiego czy 
innego powodu nie znajduje ono sposobu, w jaki mogłaby się objawić. 
[…] Rolą edukacji jest więc wyjście naprzeciw muzykalności dziecka”11. 
Spostrzeżenie to można z całą pewnością odnieść do tańca. Sama, będąc 
matką, wielokrotnie obserwowałam zdziwienie rodziców odkrywają-
cych taneczne zainteresowania i umiejętności swojego dziecka. Wiele 
dzieci spotyka się z tańcem dopiero w przedszkolu, ponieważ mimo ro-
snącej popularności tej aktywności, przedszkolaki bardzo rzadko widują 
tańczących mamę i tatę, jeszcze rzadziej – innych członków rodziny. 
Taniec jest z jednej strony popularną rozrywką (mamy choćby łatwo 
dostępne taneczne shows telewizyjne, akcje typu flash mob w prze-
strzeni publicznej), ale z drugiej strony stał się domeną ludzi młodych 
i sprawnych, artystów i celebrytów, a więc w pewnym stopniu przestał 
być naturalną formą spędzania wolnego czasu, niewymagającą profe-
sjonalnego przygotowania. Z badań ankietowych przeprowadzonych 
wiosną 2018 r. na grupie 64 rodziców dzieci w wieku przedszkolnym 
oraz z rozmów prowadzonych przy najróżniejszych okazjach wynika, 
że w większości warszawskich rodzin istnieje świadomość dobroczyn-
nego wpływu tańca i ruchu przy muzyce na rozwój dzieci i na ogólną 
kondycję ludzkiego organizmu. 67,2% ankietowanych rodziców jest 
zadowolonych z faktu, że taniec jest elementem zajęć przedszkolnych. 
31,3% chciałoby dowiedzieć się więcej na temat wpływu tych zajęć 
na intelektualną, emocjonalną, ruchową i społeczną sferę rozwoju 

11 E. Jaques-Dalcroze, dz. cyt.
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dziecka. 97% respondentów zauważa, że ich dziecko lubi ruszać się 
w takt muzyki, a 20% posyła dzieci na dodatkowe zajęcia taneczne 
w czasie wolnym. 

Wyk. 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie o świadomość wpływu tańca na roz-
wój dziecka – rodzice

Na pytanie: „Czy chciałbyś, aby twoje dziecko brało udział w za-
jęciach ukazujących taniec jako formę ruchu, ekspresji lub element 
kultury?” 76,6% rodziców odpowiada twierdząco. Warunek odpłatności 
za takie zajęcia stanowi problem dla 20,3% badanych. 3,1% badanych 
uważa obecną ofertę za wystarczającą.

Specyfika i zarazem atrakcyjność wychowania tanecznego polega 
na tym, że zawiera ono elementy wychowania fizycznego, estetycznego 
i muzycznego. Nauczyciel prowadzący tego typu zajęcia powinien po-
siadać świadomość muzyczno-ruchowych treści i różnorodności form 
prowadzenia ćwiczeń. Jak wspomniałam wcześniej, obecne programy 
nauczania pozostawiają nauczycielowi zbyt dużą możliwość interpre-
tacji i wyboru. W rozmowach bezpośrednich pedagodzy zazwyczaj 
skarżą się, że realizacja programu zajęć rytmiczno-muzycznych nie 
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jest określona ścisłym rocznym harmonogramem godzinowym. Powo-
duje to sytuację, w której nauczyciele przedszkolni z jednej strony stają 
przed pytaniem, jaka liczba godzin będzie najbardziej odpowiednia dla 
realizacji programu zajęć, a z drugiej strony mają ogromną dowolność 
w kwestii budowania programu w zależności od swoich umiejętności 
i od środków, jakimi dysponują. Wydawałoby się, że owa dowolność 
programowa ułatwia opracowanie i przygotowanie programu eduka-
cyjnego, ale w wielu placówkach powoduje ograniczenie liczby godzin 
przeznaczonych na zajęcia muzyczno-ruchowe do minimum. Warszaw-
skie placówki często argumentują taką decyzję słabym przygotowaniem 
pedagogów albo brakiem odpowiednich specjalistów, co moim zdaniem 
nie odzwierciedla rzeczywistego stanu rzeczy. Uważam, że to programy 
nauczania, które nie są opracowane w formie szczegółowej, lecz zawie-
rają ogólne sformułowania, utrudniają nauczycielowi przygotowanie 
takich zajęć.

Wyk. 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie o zainteresowanie poszerzeniem oferty 
edukacyjnej – rodzice
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Z rozmów, jakie przeprowadziłam z pedagogami oraz dyrektorami 
kilkunastu placówek edukacyjnych i kulturalnych, wynika, że zarów-
no placówki przedszkolne, jak i ośrodki kultury na terenie Warszawy 
są żywo zainteresowane gotowymi programami w zakresie edukacji 
tanecznej i rytmiczno-muzycznej. Życzliwe reakcje moich rozmówców 
oraz wykazane zainteresowanie pozwalają mi postawić tezę, że zapo-
trzebowanie na tego typu formę edukacji jest ogromne, ponieważ może 
ona łączyć wiele różnych form i metod pracy z dziećmi, obejmując 
w zasadzie wszystkie grupy wiekowe. Jednocześnie proponowane pro-
gramy powinny spełniać wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej 
oraz prezentować jak najwyższy poziom w zakresie przygotowania 
pedagogicznego i realizacji artystycznej. Obecnie nie funkcjonuje ża-
den podmiot będący w stanie rzetelnie przeprowadzić weryfikację ofert 
edukacyjnych już istniejących na rynku. Byłoby więc zasadne powo-
łanie placówki, która skupiałaby artystów i pedagogów tworzących 
odpowiednie programy edukacyjne dla wszystkich grup wiekowych, 
uwzględniając również potrzeby osób niepełnosprawnych lub innych 
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mam nadzieję, że niniej-
szy artykuł stanie się przyczynkiem do pogłębiania badań nad edukacją 
taneczną, jej popularyzacji oraz wprowadzenia zmian systemowych 
w jej obszarze.
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OCZEKIWANE KOMPETENCJE 
NAUCZYCIELSKIE W KONTEKŚCIE  
SPECYFIKI PRACY Z TANCERZEM 

– WARSZAWA NA TLE OGÓLNOPOLSKIM

Streszczenie: 
Praca z tancerzem to odpowiedzialność za bezpieczeństwo i prawidłowy roz-
wój nie tylko ciała, ale też umysłu, talentu i wyobraźni. Przygotowanie do na-
uczania tańca jest istotne zwłaszcza w pracy w ruchu amatorskim z dziećmi 
i młodzieżą, gdzie nie ma prawnie wytyczonych wymagań co do wykształcenia 
osoby prowadzącej lekcje. Artykuł porusza wybrane zagadnienia dotyczące 
bardzo rozległej tematyki kompetencji nauczyciela tańca, m.in. możliwości 
zdobycia wykształcenia i doskonalenia zawodowego, cech dobrego nauczycie-
la, problemu rozróżnienia tancerza/instruktora/choreografa, kwestii metodyki, 
nauczania techniki – w kontekście środowiska warszawskiego. Tekst jest inspi-
rowany własnymi doświadczeniami autorki jako instruktorki tańca, tancerki, 
pedagoga, ale także teoretyczki i badaczki tańca oraz somatycznych metod 
pracy z ciałem. Artykuł ma być podłożem do dyskusji o systemie kształcenia 
osób związanych z tańcem, roli instruktora w życiu tancerza, świadomości 
odpowiedzialności za prawidłowy rozwój podopiecznych, także z perspektywy 
często pomijanych wartości psychologicznych i społecznych tańca.
Słowa kluczowe: taniec, edukacja, pedagogika tańca, metodyka tańca, kom-
petencje nauczyciela

Współcześnie dynamiczny rozwój technologiczny spowodował poja-
wianie się problemów z dostateczną aktywnością fizyczną u osób w co-
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raz młodszym wieku. Ruch i zabawy motoryczne ograniczane są przez 
korzystanie z mediów, co powoduje problemy związane z siedzącym 
trybem życia nawet u dzieci.1 Publikacje World Health Organization oraz 
Unii Europejskiej zalecają minimum 60 minut codziennej aktywności 
fizycznej dzieci. Zalecana aktywność „powinna mieć formę ćwiczeń 
wytrzymałościowych, zwiększających gibkość oraz siłę różnych grup 
mięśniowych”2. 

W Polsce liczba zajęć z wychowania fizycznego w szkole jest dość 
wysoka w stosunku do innych europejskich krajów3: obecnie wynosi 
cztery godziny lekcyjne w tygodniu dla klas IV-VIII oraz trzy godziny 
lekcyjne w tygodniu w czteroletnich liceach ogólnokształcących oraz 
pięcioletnich technikach.4 W ramach lekcji jest możliwe prowadzenie 
zajęć tanecznych: „Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla 
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych są realizowane w formie: […] zajęć do wyboru przez 
uczniów: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo-zdrowotnych, zajęć 
tanecznych lub aktywnej turystyki”5. Realnie prowadzenie zajęć ta-

1 Zob. M. Jodkowska, I. Tabak, A. Oblacińska, M. Stalmach, Siedzący  tryb  życia 
polskich 13-latków i jego powiązania z wybranymi zachowaniami zdrowotnymi, prak-
tykami rodzicielskimi oraz masą ciała, „Developmental Period Medicine” 2013, vol. 
XVII, z. 2, s. 165-173.
2 B. Woynarowska, J. Mazur, A. Oblacińska, Uczestnictwo uczniów w lekcjach wy-
chowania fizycznego w szkołach w Polsce, „Hygeia Public Health” 2015, t. 50, nr 1, 
s. 184.
3 Zob. M. Onofre, A. Marques, R. Moreira, M. Holzweg, R. Repond, C. Scheuer, 
Physical education and sport in Europe: From individual reality to collective desir-
ability  (Part 2), „International Journal of Physical Education” 2012, vol. XLIX, z. 
3, s. 17-31; European Commission/EACEA/Eurydice 2013, Physical Education and 
Sport at School in Europe. Eurydice Report, Luxemburg: Publications Office of the 
European Union, http://eacea.ec.europa.eu/education/euridice/ (dostęp 5.01.2015), 
za: B. Woynarowska, J. Mazur, A. Oblacińska, dz. cyt.
4 Zob. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w spra-
wie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, Dziennik Ustaw Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 31 marca 2017 r., poz. 703, prawo.sejm.gov.pl, 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000703/O/D20170703.
pdf, (dostęp 17.06.2018).
5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w spra-
wie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, 
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necznych przez nauczycieli wychowania fizycznego jest praktykowane 
rzadko, co wynika z braku odpowiednich kompetencji i znikomej licz-
by godzin edukacji tanecznej w akademiach wychowania fizycznego. 
Korzystanie z formy sportowej pracy z ciałem na lekcjach wychowa-
nia fizycznego jest w przypadku części dzieci i młodzieży ograniczone 
przez nadużywanie zwolnień lekarskich lub po prostu niechęć i brak 
zaangażowania w ćwiczenia ruchowe. Taka postawa spowodowana 
jest m.in. bagatelizowaniem roli wychowania fizycznego w kształceniu 
czy nieatrakcyjną dla uczniów formą prowadzenia zajęć.6 Rodzice często 
dostrzegają ten problem i chcą rozwijać swoje dzieci artystycznie i spor-
towo. Statystyki wykazują coroczny wzrost zainteresowania płatnymi 
zajęciami pozalekcyjnymi. W roku szkolnym 2016/2017 ok. 39% rodzi-
ców posyłało dzieci na zajęcia sportowe, 28% na zajęcia artystyczne.7 

Taniec jest dość popularną formą zajęć dla dzieci, szczególnie wśród 
dziewcząt, które według badań stanowią większość osób zwolnionych 
z zajęć wychowania fizycznego w szkołach.8 Zajęcia taneczne są naj-
częściej klasyfikowane w badaniach jako forma zajęć artystycznych9, 
co z jednej strony słusznie określa taniec jako dziedzinę sztuki, jednak 
z drugiej strony wpływa na bagatelizowanie rozumienia nauki tańca jako 
formy kształtowania fizycznego rozwoju adepta, która wiąże się z dużą 
odpowiedzialnością nauczyciela. W Warszawie istnieje mnóstwo szkół 
tańca oferujących kursy i lekcje z wielu technik. Zajęcia w takiej pla-
cówce może prowadzić każdy, bez względu na posiadane wykształcenie, 

Dziennik Ustaw 2011 nr 175, poz. 1042, prawo.sejm.gov.pl, http://prawo.sejm.gov.pl/
isap.nsf/download.xsp/WDU20111751042/O/D20111042.pdf (dostęp 22.06.2018). 
6 Zob. B. Woynarowska, J. Mazur, A. Oblacińska, dz. cyt.
7 Zob. Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej nr 157/2016, Wydat-
ki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2016/2017, Fundacja Centrum Ba-
dania Opinii Społecznej, Warszawa 2016, cbos.pl, https://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2016/K_157_16.PDF (dostęp 30.06.2018).
8 Zob. B. Woynarowska, J. Mazur, A. Oblacińska, dz. cyt.; B. Zaustowska. Zwolnie-
nia z lekcji wychowania fizycznego w opinii uczniów zwolnionych oraz lekarzy, „Li-
der” 2007, nr 11, s. 25-27. 
9 Zob. E. Marek, Zajęcia pozalekcyjne jako forma rozwijania zainteresowań dzieci 
w czasie  wolnym, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. Kwartalnik dla na-
uczycieli” 2007, nr 3, s. 41.
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co skutkuje problemem braku gwarancji co do przygotowania osoby 
prowadzącej. W powszechnej świadomości nie odróżnia się specyfiki 
zawodu tancerza, choreografa i instruktora. W efekcie zajęcia może 
prowadzić ktoś, kto świetnie tańczy, ale nie ma przygotowania i zdolno-
ści pedagogicznych, by przekazać innym swoją wiedzę i umiejętności. 
Przez to nie jest w stanie zadbać o odpowiedni rozwój adepta tańca. 
Same osiągnięcia nauczyciela jako tancerza nie gwarantują, że ma on 
predyspozycje do przekazywania swojej wiedzy innym. Edukacja ta-
neczna to proces, który należy odpowiednio ukierunkować, ponieważ 
praca pedagoga tańca wiąże się z odpowiedzialnością za prawidłowy 
rozwój fizyczny i artystyczny ucznia. Trudno przy takiej odpowie-
dzialności kierować się jedynie talentem wykonawczym niepodpartym 
wiedzą metodyczną. Od nauczyciela wychowania fizycznego wymaga 
się wykształcenia akademickiego, natomiast co do instruktora tańca 
obecnie nie ma żadnych wytycznych dotyczących posiadania specja-
listycznej wiedzy.

Znajomość metodologii nauczania tańca, świadomość konieczności 
pracy z różnymi aspektami fizyczności i umysłu oraz rozwoju zdol-
ności, nauki wyrażania emocji przez taniec i poszukiwania własnych 
ruchów tancerza (a nie traktowania go jedynie jako przedmiotu realizacji 
własnych wizji twórczych) – pozwalają lepiej zrozumieć istotę pracy 
instruktora i choreografa w praktyce. Praca pedagogiczna w każdym 
obszarze wiedzy wiąże się z koniecznością posiadania kwalifikacji spe-
cjalistycznych oraz psychologiczno-pedagogicznych. Zaangażowanie 
pedagoga i jego zdolności odgrywają dużą rolę, ale posiadanie wie-
dzy anatomicznej i metodycznej powinno być koniecznością chociaż 
w minimalnym zakresie – takim, żeby nie szkodzić. Nieprawidłowe 
wykonywanie ćwiczeń może skutkować przeciążeniami, a nawet pro-
blemami z układem kostnym i szkieletowym. Często osoba prowadząca 
zajęcia bezwiednie prezentuje niepoprawne wykonanie ćwiczeń, nie 
mając świadomości wyrządzania krzywdy uczniowi. Wynika to właśnie 
z niedokształcenia metodycznego i nieznajomości anatomii. Takie błędy 
widoczne są między innymi w ćwiczeniach rozciągających, w których 
np. dąży się do poszerzenia zakresów ruchu za pomocą dociskania nie-
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odpowiedniego odcinka kręgosłupa czy nienaturalnie rotuje się staw 
kolanowy podczas wykonywania ćwiczeń na podłodze. Najczęściej 
są to błędy niedostrzegalne dla osoby prowadzącej zajęcia bez zna-
jomości metodyki i umiejętności rozpoznawania nieprawidłowości, 
uczącej się dotychczas na zasadzie odwzorowania. Niekompetentnie 
prowadzone zajęcia taneczne skutkują także wykształceniem nieprawi-
dłowych nawyków ruchowych, które są bardzo trudne do wykorzenienia 
w późniejszej edukacji.

Kolejnym problemem dotyczącym kompetencji nauczyciela jest 
traktowanie tańca jako przedmiotu typowo fizycznego, cielesnego, 
oderwanego od umysłu, emocji. Zasadniczą rolę we współczesnym 
tańcu obok cielesności odgrywają sfera psychologiczna i intelektual-
na. Stosowanie różnych metod pracy z ciałem w praktyce tanecznej 
pogłębia świadomość ciała, co jest niezbędne dla stworzenia orygi-
nalnego, emocjonalnego ruchu. Świadomość ciała tancerza umożliwia 
poszukiwania artystyczne w tańcu, którego przedmiotem i podmiotem 
jest właśnie ciało. Współcześnie istnieje wiele metod pracy z ciałem 
i powstają kolejne, tworzone przez psychologów, trenerów, psychotera-
peutów, fizjoterapeutów, lekarzy czy sportowców. Wiąże się to ze wzro-
stem świadomości znaczenia zdrowia fizycznego, możliwości unikania 
kontuzji oraz usprawniania ruchu. Praca z ciałem w tańcu z zastoso-
waniem metod psychosomatycznych jest bardzo istotnym elementem 
w edukacji tancerza – umożliwia świadome podejście do ruchu, ułatwia 
jego wykonanie, powoduje szybsze przyswajanie poprzez zrozumienie 
źródła ruchu i jego charakteru.10 Poznanie ciała wpływa pozytywnie 
na samoakceptację, ułatwia zauważenie symptomów nieprawidłowości 
i choroby, sprzyja dostrzeżeniu blokad lub napięć istniejących w ciele 
i umożliwia pracę nad nimi. W tańcu jest to szczególnie istotne przy 
problemach z wykonaniem danego ruchu czy ćwiczenia technicznego, 

10 Więcej na ten temat zob. O. Ziopaja, Cielesność w teorii i praktyce doświadczenia 
estetycznego – taniec w kontekście somaestetyki Richarda Shustermana, „Studia Cho-
reologica” 2017, vol. XVIII, s. 61-72; taż, Somaestetyka pragmatyczna – rola metod 
psychosomatycznych w procesie edukacji tancerzy na przykładzie metody Feldenkra-
isa, [w:] M. Krzysztofik, Z. Trzaskowski (red.), Kategorie kultury. Ciało, Kielce 2018 
(w przygotowaniu).
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często spowodowanych nieumiejętnością odpowiedniej koordynacji 
pracy poszczególnych mięśni. Uważna praca z ciałem przyczynia się 
do poznania budowy własnej sylwetki i zrozumienia mechaniki ruchu 
oraz uzmysławia możliwości ich kształtowania.

Kolejną istotną kwestią jest prowadzenie zespołów tanecznych, 
w których kluczowym elementem jest współpraca w grupie. Dbanie 
o prawidłowe relacje w zespole, uważna obserwacja, umiejętność 
rozwiązywania konfliktów, mediacji, rozpoznawania potrzeb i podej-
mowania w oparciu o nie decyzji co do rozwoju zespołu – są bardzo 
istotne z perspektywy prawidłowego funkcjonowania formacji. Taka 
praca przynosi najwięcej korzyści nie tylko dla rozwoju tancerza, ale 
także w zakresie doskonalenia jego kompetencji społecznych. Naucza-
nie tańca wymaga zatem wielokierunkowej wiedzy w zakresie peda-
gogiki, metodyki nauczania, mechaniki ruchu, anatomii, psychologii, 
wychowania fizycznego, jak również z zakresu edukacji artystycznej. 

Problem kompetencji wiąże się nie tylko z brakiem obowiązku 
kształcenia, ale też z ograniczoną możliwością korzystania ze szkoleń 
metodycznych. Kształcenie w ramach edukacji publicznej umożliwia 
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza w War-
szawie.11 Wśród ośrodków akademickich na tle ogólnopolskim wy-
różnia się oferta Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, który 
proponuje studia w zakresie pedagogiki baletowej.12 Uczelnia jest je-
dyną placówką publiczną w Polsce oferującą kompleksowe kształcenie 
w zakresie nauczania różnych stylów i technik tańca.13 Dość bogaty pro-
gram nauczania obejmuje przedmioty zawodowe, zgodne z programem 
nauczania w ogólnokształcących szkołach baletowych (klasom I-VI 
poświęcone są studia I stopnia, klasom VII-IX – studia II stopnia), oraz 
przedmioty teoretyczne z zakresu antropologii, estetyki, teorii i historii 
tańca, pedagogiki, psychologii, anatomii, emisji głosu, wiedzy o muzy-

11 Więcej o szkole zob. J. Sibilska, Warszawska szkoła baletowa –  jedna z najstar-
szych w Europie. Historia, rozwój, zmiany, s. 21. (Przyp. red.)
12 Więcej o specjalności zob. Z. Kupidura, Kierunek Taniec na Uniwersytecie Mu-
zycznym Fryderyka Chopina. Historia, pedagodzy, działalność, s. 81. (Przyp. red.).
13 W zakresie specjalności tanecznych kształcą również akademie wychowania fi-
zycznego, jednak w zdecydowanie mniejszym wymiarze godzinowo-merytorycznym. 
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ce, sztuce i widowisku teatralnym.14 Studia podyplomowe w zakresie 
specjalności tanecznej oferuje Akademia Wychowania Fizycznego. Za-
jęcia mają na celu przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem form tanecznych z różnymi grupami wiekowymi, 
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Plan stu-
diów zakłada 250 godzin zajęć, w tym 35 godzin wykładów i 215 godzin 
ćwiczeń z zakresu anatomii funkcjonalnej, fizjologii wysiłku funkcjo-
nalnego, biomechaniki, metodyki wychowania fizycznego, muzyki, 
historii tańca, rytmiki, reżyserii ruchu oraz tańców towarzyskich, laty-
noamerykańskich, standardowych, elementów tańca jazzowego, technik 
nowoczesnych oraz polskich tańców narodowych.15 Inną możliwością 
kształcenia są kursy, które przed 2012 r. były wymagane w przypadku 
zatrudnienia w charakterze instruktora tańca w instytucji kultury. Kursy 
nadzorowane przez Narodowe Centrum Kultury miały profesjonalną 
kadrę, obszerny program przedmiotów z metodyką nauczania, prowa-
dzone były w konkretnych tanecznych specjalizacjach i kończyły się 
egzaminem państwowym. Od momentu wprowadzenia zmiany ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej obowiązującej 
od początku 2012 r.16 kursy nie dają już kwalifikacji instruktorskich 
potwierdzonych dokumentem ukończenia z oceną wydanym przez Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i NCK. W Warszawie 
instytucją prowadzącą kursy instruktorskie było Mazowieckie Centrum 
Kultury i Sztuki17. Po zmianie przepisów w 2012 r. MCKiS przekazało 
informację, że w związku ze zmianą ustawy o organizowaniu i prowa-
dzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, zgodnie 

14 Zob. Specjalność:  Pedagogika  baletowa, chopin.edu.pl 15.05.2018, http://www.
chopin.edu.pl/pl/wydzialy/v/zaklad-tanca/specjalnosc-pedagogika-baletowa/ (dostęp 
15.06.2018).
15 Zob. Taniec, awf.edu.pl, http://www.awf.edu.pl/uczelnia/oferta-edukacyjna/studia-
-podyplomowe-i-kursy/studia-podyplomowe#Taniec (dostęp 16.07.2018).
16 Zob. Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowa-
dzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, Dziennik Ustaw 2011 
nr 207, poz. 1230, prawo.sejm.gov.pl, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.
xsp/WDU20112071230/O/D20111230.pdf, (dostęp 16.07.2018).
17 Obecnie: Mazowiecki Instytut Kultury.
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z decyzją NCK organizacja kursów kwalifikacyjnych w dotychczaso-
wej formule jest już niemożliwa. W miejsce Instruktorskich Kursów 
Kwalifikacyjnych zaproponowano kursy z dziedziny tańca ludowego 
oraz jazzowego w wymiarze 835 godzin w ramach nowopowstałej 
Mazowieckiej Akademii Tańca, której zadaniem było „kształcić pro-
fesjonalnie przygotowanych metodycznie do pracy instruktorów tańca 
oraz podnosić i rozwijać umiejętności tancerzy”18. Kurs prowadzony 
w systemie zaocznym funkcjonuje do dziś. Obecnie jest prowadzony 
nabór na edycję, która rozpocznie się w październiku 2018 r. i potrwa 
dwa lata. Kształcenie obejmuje 792 godziny dydaktyczne w przypadku 
specjalności tańca jazzowego oraz 810 godzin w tańcu ludowym. Obie 
specjalności obejmują program prawie 600 godzin przedmiotów specja-
listycznych. Koszt szkolenia wraz z egzaminem końcowym i rozmową 
kwalifikacyjną wynosi 6250 zł.19 

Niestety oprócz profesjonalnie prowadzonych kursów z bogatym 
programem kształcenia pojawiają się podobne z nazwy krótkie prze-
szkolenia organizowane przede wszystkim przez prywatne szkoły tańca, 
trwające nawet tylko kilka godzin. Każda dobrze przygotowana forma 
zdobycia dodatkowych kwalifikacji jest cenna, natomiast trudno na-
zywać jedno – czy kilkudniowe szkolenie z „dyplomem” instruktora 
kursem instruktorskim. Jest to co najwyżej forma warsztatu metodycz-
nego z danej techniki. Innym problem stanowi niezadowalający po-
ziom takich krótkich kursów, które nie zawsze są prowadzone przez 
kwalifikowanych pedagogów z odpowiednią wiedzą metodyczną. 
Współcześnie tytułowanie kogoś instruktorem tańca może być zatem 
mylące, nie zawsze bowiem oznacza w praktyce osobę profesjonalnie 
przygotowaną.

W Warszawie mamy do czynienia z dość bogatą ofertą warsztatów, 
ale są one skierowane głównie do tancerzy. Na lekcjach można się na-

18 Mazowiecka Akademia Tańca – taniec jazzowy, taniec ludowy, mik.waw.pl, https://
www.mik.waw.pl/archiwum/item/680-do-10-x-mazowiecka-akademia-tanca-taniec-
-jazzowy-taniec-ludowy.html (dostęp 30.06.2018).
19 Zob. Mazowiecka Akademia  Tańca  –  taniec  jazzowy, mik.waw.pl, https://www.
mik.waw.pl/edukacja/mazowiecka-akademia-tanca-i-teatru-taniec-jazzowy.html (do-
stęp 30.06.2018).
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uczyć przede wszystkim choreografii w danym stylu czy elementów 
techniki, brakuje natomiast warsztatów metodycznych, gdzie obok tech-
niki poznaje się metodykę nauczania tańca, metody pomocnicze czy naj-
częstsze błędy, na które należy zwracać uwagę u uczniów. W kontekście 
ogólnopolskim istnieje dużo większy problem, dotyczący szczególnie 
małych miejscowości, gdzie przez brak konkurencji ograniczona jest 
weryfikacja wiedzy i uprawnień osoby prowadzącej zajęcia taneczne. 
Mniejszy jest również dostęp do możliwości kształcenia. W związku 
z tym osoby, które nie pracują w ruchu zawodowym, często nie posia-
dają stosownych kwalifikacji, tym bardziej że ich podnoszenie wiąże 
się z kosztami finansowymi i czasowymi: opłata za kurs czy warsztaty, 
dojazd do większych ośrodków, często konieczność opłacenia noclegu.

Rozwiązaniem problemu jest przede wszystkim edukacja i propa-
gowanie wiedzy o roli kompetencji nauczyciela w kształceniu adeptów 
tańca – szczególnie wśród rodziców wybierających zajęcia dla dziecka. 
Wzrost świadomości uczestników dotyczącej kluczowej roli kompetencji 
nauczyciela tańca w procesie bezpiecznej edukacji tanecznej i zwyczaj 
pytań adeptów tańca o wykształcenie i doświadczenie instruktora byłyby 
podstawą do zmian i wymusiłyby weryfikację wiedzy nawet w prywat-
nych szkołach. Niestety obecnie weryfikacja nie jest łatwa, ponieważ 
„dyplomowanym instruktorem” nazywa się również osoby po wspomnia-
nych wcześniej krótkich kursach, które nie dają możliwości zdobycia 
adekwatnej wiedzy. Mylące są również nazwy szkół, które sugerować 
by mogły kształcenie profesjonalne, jak np. „akademia” czy „wydział”. 
Z kolei nazwanie zespołu np. „teatrem tańca”, mimo skojarzenia z profe-
sjonalną pracą, nie świadczy o jakości, ponieważ nazwy używają również 
zespoły, które z profesjonalizmem nie mają nic wspólnego. 

Ważne są również zmiany prawne, które nie powinny całkowicie 
zwalniać osób prowadzących zajęcia z konieczności posiadania wiedzy 
metodycznej i pedagogicznej. Problem polega jednak przede wszystkim 
na tym, że możliwości kształcenia metodycznego są bardzo ograniczo-
ne. Rozwiązaniem mogłoby być stworzenie przestrzeni do metodycznej 
edukacji nauczycieli tańca, organizowanie warsztatów z metodyką na-
uczania tańca (kształcących nauczycieli tańca, a nie tancerzy), szkolenia 
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z metod edukacji somatycznej wspomagających pracę z tancerzem czy 
forum wzajemnej wymiany doświadczeń pedagogów.
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DZIAŁANIA SITE-SPECIFIC 
JAKO FORMA EDUKACJI AMATORÓW 

W WARSZAWIE

Streszczenie: 
Artykuł przedstawia temat edukacji amatorów poprzez działania site-specific 
realizowane w Warszawie m.in. podczas międzynarodowych festiwali tańca 
takich jak Międzynarodowy Festiwal Tańca Kontakt Improwizacji Warsaw 
Flow (organizowany przez Fundację Artystyczną PERFORM) czy Międzyna-
rodowy Festiwal Ciało/Umysł (organizowany przez Fundację Ciało/Umysł), 
a także niezależnych artystów i kolektywy performatywne. Działania te łączą 
się z problematyką wykorzystywania improwizacji, improwizacji z obiektem 
i kontakt improwizacji1 oraz z tematyką psychologiczną, m.in. z oswajaniem 
się z wystąpieniami publicznymi poprzez udział w performansach. W kontek-
ście projektów edukacyjno-artystycznych z obszaru site-specific szczególnie 
interesujące jest zagadnienie doboru, skuteczności i efektów metod oraz narzę-
dzi pracy z amatorami. Wybrane przykłady działań site-specific dotyczą pracy 

1 Redaktorka niniejszej monografii w swojej praktyce badawczej i krytycznej nie 
używa określenia kontakt improwizacja, posługując się określeniami: improwizacja 
kontaktowa lub – rzadziej – contact improvisation. Znając jednak i rozumiejąc trady-
cję użycia określenia kontakt improwizacja w środowisku osób praktykujących, nie 
ingerowała w terminologię stosowaną przez autorkę tekstu. Podobny zabieg zob. H. 
Raszewska, Warszawa Flow – każdy koniec jest nowym początkiem. Rozmowa z Pau-
liną Święcańską, teatralny.pl 23.09.2016, http://teatralny.pl/rozmowy/warszawa-flow-
-kazdy-koniec-jest-nowym-poczatkiem,1683.html (dostęp 17.06.2018). (Przyp. red.)
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tancerzy i choreografów pracujących w Warszawie na przestrzeni ostatnich 
dwudziestu lat (1998-2018).
Słowa kluczowe: site-specific, performance, edukacja, improwizacja, kontakt 
improwizacja, Warszawa

Sztuka site-specific to sztuka zintegrowana z miejscem. Termin stosowa-
ny jest do określenia dzieła sztuki, które powstaje z myślą o funkcjono-
waniu w konkretnej przestrzeni. Są to interwencje artysty w przestrzeń, 
które skutkują jej tymczasowym przeobrażeniem. Termin odnosi się 
głównie do instalacji w przestrzeni publicznej i w galeriach sztuki. Dzie-
ła site-specific mogą zostać przypisane do miejsca na stałe, lecz często 
są efemeryczne – demontowane wraz ze zmianą ekspozycji. Z rozwojem 
tej sztuki wiąże się zmiana podejścia do przestrzeni ekspozycyjnej od lat 
60. XX w. – przestano postrzegać wówczas przestrzeń jako miejsce, 
w którym zawieszone są obrazy, a zaczęto dostrzegać, że stanowi ona 
kontekst istotny dla odbioru dzieła. Pierwsze dzieła o charakterze site-
-specific powstawały również w nurcie sztuki ziemi i były działaniami 
bezpośrednio w krajobrazie.2

W tańcu prekursorkami działań site-specific na arenie międzynaro-
dowej były w latach 70. m.in. Trisha Brown i Pina Bausch. W Polsce 
natomiast site-specific w kontekście działań ruchowych zapoczątkowali 
członkowie grupy Akademia Ruchu3, określając swoją narrację działań 
w oficjalnym manifeście: „Teatr Akademia Ruchu (Warszawa) powstał 
w Warszawie w 1973 r. Jego założycielem i kierownikiem artystycz-
nym jest Wojciech Krukowski4. Od samego początku swej aktywności 
Akademia Ruchu jest znana jako ‘teatr zachowań’ i narracji wizualnej. 

2 Zob. K. Kubalska-Sulkiewicz (kord.), M. Bielska-Łach, A. Manteuffel-Szarota 
(red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2007.
3 O Akademii Ruchu zob. też A. Banach, Warszawska edukacja  taneczna poza  in-
stytucjami w XX w., s. 35. O innych podmiotach omówionych w tekście zob. też J. 
Hoczyk, Warszawska edukacja  taneczna poza  instytucjami w XXI w., s. 56; M. Se-
redyńska, Międzynarodowe projekty edukacyjne w Warszawie – szansa rozwoju dla 
profesjonalistów, s. 111. (Przyp. red.)
4 Zmarły w 2014 r.
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Akademia Ruchu jest grupą twórczą działającą na pograniczu różnych 
dyscyplin – teatru, sztuk wizualnych, sztuki performance i filmu. Cechy 
wspólne w procesie twórczym Akademii Ruchu to: ruch, przestrzeń 
i przesłanie społeczne. Związane z tym jest przekonanie, że radykalizm 
artystyczny i przesłanie społeczne nie muszą się wykluczać”5. W okresie 
swojej działalności artyści Akademii Ruchu również dotykali zagad-
nienia edukacji poprzez sztukę site-specific.6 

W tym artykule skoncentruję się na wybranych twórcach, animato-
rach kultury i organizatorach poszerzających działania taneczno-edu-
kacyjne o site-specific w Warszawie w okresie 1998-2018. Wyboru 
dokonałam, kierując się różnorodnością podejścia do tematu edukacji 
amatorów poprzez działania site-specific.

Jako pierwszą zaprezentuję postać Anny Piotrowskiej, która sama 
o sobie mówi, że jest „zainteresowana improwizacją i pogłębianiem 
świadomości ciała i umysłu jako narzędzia zwielokrotnionej, wielofunk-
cyjnej obserwacji. Poszukuje relacji obiektywnego ciała w kategorii, 
którą nazywa – onebodyspacerecognizer”7. Właśnie to połączenie 
ciała, przestrzeni i ich wzajemne rozpoznanie i reaktywność powstają 
w pracy procesowej charakterystycznej dla Piotrowskiej. Praca proceso-
wa natomiast odkrywa m.in. narzędzia zgłębiające laboratoryjną pracę 
nad tekstem i kreacje postaci. Takie zabiegi wzmacniają doświadczenia 
w podwyższonych stanach ciała i umysłu poprzez działania na wyobra-
żeniach i emocjach, a te z kolei wpływają na kreację ruchu i poszukiwa-
nie kanałów energetycznych uwalniających sam taniec. Ten model pracy 
Piotrowskiej wykrystalizował się na przestrzeni ponad dwudziestu lat 
aktywnej pracy edukacyjnej i poszukiwań artystycznych. Obie aktyw-
ności zawsze silnie na siebie oddziaływały, tworząc niepowtarzalny styl 

5 M. Warzyńczak (red. i przeł.), Akademia ruchu. Miasto. Pole Akcji: autoprezenta-
cja, przeł. B. Kopeć-Umiastowska, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdow-
ski, Warszawa 2012. 
6 Zob. m.in. T. Plata (red.), Akademia Ruchu. Teatr, CSW Zamek Ujazdowski, Insty-
tut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut Sztuk Performatywnych, War-
szawa 2015.
7 Fragmenty biograficzne z archiwum artystki, Anny Piotrowskiej.
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i charakter pracy artystki/pedagoga. Ten dwubiegunowy styl miał także 
swoje odzwierciedlenie w relacji z publicznością podczas spektakli, 
które często w bardzo naturalny sposób wykonywane były w różnych 
miejscach niescenicznych. Z jednej strony można było odbierać ten styl/
model pracy jako edukacyjny względem samego widza, a z drugiej kom-
pletny artystycznie. W ten sposób Piotrowska przeniknęła w działania 
site-specific, nazywając je Atakami Przestrzeni. Niepowtarzalność jej 
stylu polegała także na tym, że nie dzieliła wykonawców na amatorów 
i profesjonalistów. Płynna granica między potencjalnie hierarchizującą 
pozycją tancerza i nietancerza powodowała, że obie grupy, aby razem 
funkcjonować w projekcie czy podczas spektakli, musiały poszukać ele-
mentów wspólnych dla swoich tożsamości, co tworzyło wartość dodaną. 

Warszawska działalność Piotrowskiej z użyciem m.in. formy si-
te-specific to:
• praca z grupą edukacyjno-artystyczną „Dystans” (1995-2005). 

W tym czasie powstało wiele spektakli tanecznych, których proces 
kreacji miał miejsce w przestrzeniach site-specific;

• Mufmi Teatr Tańca (2005-2014), który w procesie kreacji realizował 
działania site-specific. Istnieje płynna granica pomiędzy „Dystan-
sem” a Mufmi. Zmiana nazwy wynikała z artystycznego procesu 
dojrzewania i rozumienia, w jakiej materii artystka chciała się dalej 
poruszać. Obecnie opiekę nad zespołem sprawuje Aleksandra Bo-
żek-Muszyńska. Nie chcąc zatracać dorobku po wyjeździe z War-
szawy, Piotrowska powołała w 2017 r. Mufmi na Śląsku;

• realizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Współczesnego Pole-
miQi (2000-2008). W 2002 r. powstał pomysł realizacji Festiwalu 
PolemiQi, który w swoich pierwotnych założeniach miał podejmo-
wać jeden wspólny temat i być festiwalem plenerowym. Tak się 
też zdarzyło w przypadku pierwszej edycji. Niestety z powodów 
zmiennej pogody trzeba było podjąć decyzję o przeniesieniu festi-
walu do zamkniętej przestrzeni; 

• „Atak przestrzeni” jako działania site-specific, jak również akcja 
promująca Festiwal „PolemiQi”, wymyślony przez Piotrowską 
w 2006 r. Odnosi się m.in. do site-specific art, czyli sztuki i swo-
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istej umiejętności współgrania z otoczeniem, architekturą, naturą, 
elementami, które tworzą charakterystykę miejsca, i poprzez wraż-
liwość artysty nadaje jej innych, nowych znaczeń; 

• realizacja spektakli w oparciu o site-specific: „przestrzeń_inspira-
cja” (Politechnika Warszawska, Kościół św. Barbary, Warszawa, 
2005 r.), „kino o każdej porze” (we współpracy z CSW i nowo-
jorskim artystą Olavem Westphalenem, okolice placu na Roz-
drożu, 2007 r.), „puste miejsca” (dawne kino Grunwald w Klu-
bie Dowództwa Garnizonu Warszawa, 2008 r.), „z góry na dół” 
(cały obiekt Klub DGW, 2009 r.), „trans marszałkowska” (główne 
ulice Warszawy, 2009 r.), „mufmi_outin” (działania site-specific 
na Mokotowie).
Piotrowska mocno wpłynęła na zmianę postrzegania ruchu i tańca 

w przestrzeniach miejskich przez warszawiaków. Jej praca edukacyjno-
-artystyczna była niezwykle cenną inspiracją także dla współczesnych 
artystów i pedagogów; stanowi doświadczenie, z którego nadal czer-
pią m.in. Aleksandra Bożek-Muszyńska i Paulina Święcańska.

Piotrowska wywarła na mnie duże wrażenie jako artysta, pedagog 
i wizjoner. Między innym dzięki niej od 2010 r. w swojej pracy peda-
gogiczno-artystycznej rozwijam działania site-specific. W tym artykule 
chciałabym skupić się na jednym z większych projektów site-specific, 
który zrealizowałam w Warszawie we współpracy z amatorami i tance-
rzami. „Kalendarz perFORMatywnej Warszawy” to projekt taneczno-
-performatywny, zrealizowany w okresie lipiec 2014 – grudzień 2015 
w ramach pierwszej ścieżki programów site-specific współfinansowanej 
przez m.st. Warszawa „Sztuka w przestrzeni publicznej”. Praca nad tym 
projektem okazała się niezwykle owocna. Możliwość realizacji projektu 
przez półtora roku pozwoliła osobom, które wzięły w nim udział, wejść 
w głęboki proces grupowy. Akcje miejskie site-specific w omawianym 
projekcie odbywały się o wszystkich porach roku i w pełnym przekroju 
lokalizacyjnym miasta. W efekcie, oprócz napotykania wyzwań rucho-
wych i koncepcyjnych, performerzy wielokrotnie musieli zmagać się 
także z przeciwnościami pogody i przestrzeni. 
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Moją pracę pedagogiczną charakteryzuje eksperyment i duże za-
ufanie do procesu twórczego. Tabula rasa, podążanie za nieznanym, 
przestrzeń pustki, ściśle związana jest z wieloletnią praktyką kontakt 
improwizacji oraz improwizacji w ruchu. Istotnymi zasadami są m.in. 
szybkie „czytanie” przestrzeni i natychmiastowa reakcja na daną oko-
liczność wyrażająca się w improwizowanym zastosowaniu kompozycji, 
emocji i ruchu. Ten model reakcji i oddziaływania wewnątrzgrupowe-
go starałam się przekazać uczestnikom projektu. Jak praktykuje Nina 
Martin – improwizacja jest pewnego rodzaju reakcją na to, co zasta-
niemy w przestrzeni scenicznej.8 Ważnym elementem dla mojej pracy 
i narzędzi, którymi się posługuję, jest osiemdziesiąt sześć aspektów 
kompozycji9, które sformułował kompozytor i muzyk Mike Vargas, 
na stałe współpracujący z Nancy Stark Smith, jedną z najważniejszych 
tancerek Steve’a Paxtona10, inicjatora techniki kontakt improwizacji. Te 
aspekty wielokrotnie były omawiane i wplatane w rozmaite ćwiczenia 
ruchowe tak, aby stały się intuicyjnym alfabetem performerów, z któ-
rymi tworzyłam akcje site-specific. Każdy z aspektów sformułowany 
jest w postaci pytania, aby to uczestnik mógł skonfrontować się z nim 
bezpośrednio podczas akcji w przestrzeni, w której pracuje. Do moich 
ulubionych należą m.in.:
• “Collaboration – If there is more than one person or element in-

volved, how are they cooperating?”11 [Współpraca – Co, jeśli jest 
zaangażowana więcej niż jedna osoba lub obiekt, jak ze sobą współ-
pracują? (Przeł. P. Święcańska)];

• “Complexity – How many different streams of meaning, gestures, 
or materials are there, and do they interfere with each other?”12 

8 Zob. M. Buckwalter, Composing while dancing. An improviser’s companion, Uni-
versity of Wisconsin Press, Madison 2010.
9 Zob. M. Vargas, Looking at Composition Is Like Painting Golden Gate Bridge. 86 
aspects of compositions, „Contact Quarterly” 2003, vol. XXVIII, nr 2.
10 Zob. S. Paxton, Kontakt improwizacja, [w:] S. Nieśpiałowska-Owczarek, K. Sło-
boda (red.), Przyjdźcie, pokażemy Wam co robimy. O improwizacji  tańca, Muzeum 
Sztuki w Łodzi, Łódź 2013.
11 M. Vargas, dz. cyt., s. 29.
12 Tamże.
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[Kompleksowość – Jak wiele jest strumieni znaczeń, gestów lub 
materiałów, i czy ze sobą interferują? (Przeł. P. Święcańska)];

• “Detail – How finely are the small qualities and features chiseled and 
how important are they to the functioning of the whole?”13 [Detal – 
Jak precyzyjnie są małe i cyzelowane cechy, jakie znaczenie maja 
dla funkcjonowania całości? (Przeł. P. Święcańska)];

• “Expectation – Do assumptions held by the creator or perceiver 
influence continuity or predictability?”14 [Oczekiwania – Czy za-
łożenia twórcy lub postrzegającego wpływają na płynność i prze-
widywalność? (Przeł. P. Święcańska)].

Kolejna postać prowadziła w Warszawie działania site-specific 
w latach 2013-2015. Małgorzata Gajdemska, która obecnie pracuje 
i mieszka w Berlinie, swoją uwagę przykuwała ściśle do architektu-
ry i historii miejsc, które wybierała do pracy. Do jej najważniejszych 
projektów zrealizowanych w tym okresie w Warszawie należy przede 
wszystkim „Obraz w ruchu”. Projekt obejmował działania w obszarze 
fotografii i tańca/teatru ruchu, nawiązujące do architektury Warszawy 
w jej lokalnym wymiarze. Główną ideą projektu było pokazanie uni-
kalnej zabudowy miasta, która jest mało lub w ogóle nieznana miesz-
kańcom stolicy, poprzez realizację wystawy fotograficznej. Jako przy-
kłady wybrano zabytki architektoniczne z trzech dzielnic. Ich zdjęcia 
zostały potraktowane jako materiał wyjściowy do pracy nad koncepcją 
i choreografią wydarzeń tanecznych, dzięki czemu ich wartość wykro-
czyła poza sferę wizualną.15 Wykorzystano je jako kluczową inspirację 
do działań tanecznych, realizowanych w przestrzeni miejskiej oraz to-
warzyszących samej wystawie.16 Gajdemska w swojej pracy – zarówno 
na gruncie artystycznym, jak i edukacyjnym – zawsze uwzględniała 
kontekst historyczny osób i biografii, z którymi pracowała, a także (jak 
13 M. Vargas, dz. cyt., s. 30.
14 Tamże.
15 Opisy projektu (autorka: Małgorzata Gajdemska) z archiwum Fundacji Artystycz-
nej PERFORM.
16 Zob. Obraz  w ruchu, perform.org.pl, www.perform.org.pl/projects,one,32,obraz-
-w-ruchuprzestrzen-miejska.html (dostęp 17.06.2018).
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w tym przypadku) miejsc i ich wpływu na ruch performerów poprzez 
skojarzenia i inspiracje. 

Miejsca wybrane do realizacji fotoreportażu oraz jako inspiracja 
do działań tanecznych:
• zabytkowe budynki dawnej XIX-wiecznej Gazowni Warszawskiej 

– Wola. Neogotycka architektura pełniąca funkcje użytkowe;
• Solec (i okolice). Warszawska ulica i osiedle, będące obecnie czę-

ścią Śródmieścia, z obecną tam do dziś klasycystyczną architekturą 
to historycznie wieś z XI w., w której powstała przystań, a potem 
port rzeczny i komunikacja wodna Wisłą. Na miejscu wsi w 1675 r. 
wyrosło miasto, włączone później do Warszawy;

• Żoliborz Urzędniczy – głównie ul. Wieniawskiego i Plac Henkla. 
Teren, na którym zachowały się wyjątkowe kamienice sprzed wojny, 
wpisane do rejestru zabytków, pomiędzy Aleją Wojska Polskiego, 
ulicami Wieniawskiego, Wyspiańskiego, Niegolewskiego oraz oko-
lice Placu Wilsona i Placu Grunwaldzkiego. 

Poza sferę czysto wizualną wykraczała również praca Iwony Woj-
nickiej i Sywii Hanff, które w projekcie „Global Water Dances”, zreali-
zowanym w 2013 r., i we wchodzącej w jego skład pracy edukacyjnej 
z amatorami w działaniach site-specific, skupiały się na współodczuwa-
niu natury i zbliżeniu się do niej. Był to zatem swego rodzaju powrót 
do korzeni działań site-specific. Wojnicka pracowała metodą chórów 
tanecznych, realizując choreografię globalną – wspólną dla wszyst-
kich uczestników. „Global Water Dances” to choreografia stworzona 
w Dartington Estate17, miejscu istotnym dla historii tańca modern 
oraz życia osobistego Labana, autora metody pracy chóru tancerzy18. 
Tę choreografię ekologicznie zaangażowaną tworzy wiele organizacji 

17 Zob. I. Wojnicka, Movement  Choir  Solo.  Remaking  the  Global  Water  Dances 
Score, Certificate Program in Laban/Bartenieff Movement Studies, Eurolab, Berlin 
2016, tutor: Antja Kennedy, s. 5.
18 Zob. I. Wojnicka, Rudolf  Laban,  człowiek  nowego  wymiaru.  Fragment  książki 
„Rudolf Laban i Analiza Ruchu”, http://www.formatzero.pl 9.12.2013, https://anali-
zaruchu.blogspot.com/2013/12/rudolf-laban-czowiek-nowego-wymiaru.html (dostęp 
17.06.2018).
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pracujących z lokalnymi społecznościami i jest tańczona jednocze-
śnie w blisko stu krajach na całym świecie. Symultaniczna praca daje 
członkom lokalnej społeczności poczucie integracji i łączności z in-
nymi ludźmi z odległych miejsc wokół tematu istotnego dla ich życia. 
Wspólne działanie o charakterze symbolicznym ma za zadanie także 
wytworzenie emocjonalnej więzi między grupą ludzi, a ich miejscem 
zamieszkania, przez podjęcie dialogu wokół tematów ich bezpośred-
nio dotyczących. Działanie site-specific jest zorientowane na miejsce. 
Działania w ramach „Global Water Dances” w 2013 r. były postrzega-
ne przez warszawskich organizatorów jako ważne m.in. ze względu 
na wspólny cel społeczności lokalnych, a także z ekologicznego punktu 
widzenia dotyczącego znaczenia wody w ekosystemie społecznym.19 
Oprócz części globalnej i lokalnej, którą była prezentacja Teatru Limen, 
Wojnicka i Hanff przygotowały działania dla publiczności20 – zaprosiły 
widzów do wspólnego celebrowania w formie korowodu w labiryncie.

Labirynt pytań i często brak jednoznacznych odpowiedzi w swojej 
metodzie pracy z amatorami wytworzyła warszawska choreografka 
i pedagog Karolina Kroczak, która przez wiele lat związana była z ze-
społem Teatr Tańca Zawirowania jako tancerka i nauczycielka. Projekt 
„Wystawa ciekawości” został zrealizowany w ramach obchodów dzie-
sięciolecia Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Zawirowania 
w 2014 r. Była to instalacja, która nawiązywała do idei muzeum, gdzie 
widz/obserwator mógł oglądać wystawione eksponaty zgodnie ze swo-
ją ciekawością i we właściwym dla siebie czasie. Uczestnicy grupy 
Z – grupy projektowej, z którą pracowała Kroczak – używając impro-
wizacji, odpowiadali na pytania, które postawili sobie podczas pracy 
procesowej nad projektem. Jak sama o swojej pracy mówi choreografka: 
„’Wystawę ciekawości’ zrealizowałam, bo interesowało mnie pokazanie 

19 Zob. A. Tyczyńska, Global  Water  Dances  jako  przykład  kultury  uczestnictwa, 
taniecPOLSKA.pl 20.07.2015, http://www.taniecpolska.pl/krytyka/293 (dostęp 
17.06.2018).
20 Program wydarzenia Global Water Dances obejmuje obligatoryjnie cztery części: 
rytuał, choreografię globalną, lokalną oraz choreografię dla publiczności. Więcej zob. 
http://globalwaterdances.org/for-choreographers/.
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punktu wyjścia dla badania ruchu – wyjście z ciekawością dotyczącą 
ciała w przestrzeń publiczną… Inspiracją były rozmowy z uczestnika-
mi mojego projektu. Dużo osób/znajomych pyta: ‘A co Ty tam robisz, 
po co tam chodzisz na te zajęcia?’. ‘Wystawa ciekawości’ była odpo-
wiedzią na te pytania…”21. Rozwinięcie tematów ciekawości w poszu-
kiwaniach i zagłębiania się w sferze nieznanej, zaskakującej przestrzeni, 
zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej w improwizacji w tańcu, 
można odnaleźć w takich pozycjach jak Taken by surprise22 czy The 
art of waiting23, gdzie zebrane są spostrzeżenia, pytania i wypowiedzi 
uczestników projektów tanecznych z techniki kontakt improwizacji 
i improwizacji.

Na przeciwnym biegunie do opisanych wyżej działań site-specific 
są działania z nurtu urban space w rozumieniu bardziej statycznym 
niż dynamicznym, które w swoich akcjach przestrzennych „OW! Ob-
lepmy Warszawę!” realizowała w latach 2011-2012 Małgorzata Pia-
nowska. W swojej pracy nawiązywała do zabudowanych przestrzeni 
miasta, „wklejając” w jego tkankę kolorowo ubranych performerów, 
których ciała tworzyły żywe rzeźby. W ten sposób Pianowska wpro-
wadziła na rynek warszawski model pracy z przestrzenią i ciałem jako 
obiektem wizualnym, który zaczerpnęła od wiedeńskiego choreografa 
Williego Dornera24. Grupa, z którą pracowała Pianowska, nie musiała 
być specjalnie przygotowana ruchowo, główną zasadą uczestnictwa 
w projektach OW! była siła fizyczna i wytrzymałość jej uczestników. 
Efekty działania były widoczne od razu, a zatem ten model pracy był 
niezwykle atrakcyjny dla amatorów ruchu zainteresowanych działania-
mi w strukturach architektonicznych miasta. Pianowska jako jedyna 
do tej pory warszawska artystka działań site-specific mogła opowiedzieć 
o swojej pracy szerszej publiczności na łamach komercyjnej telewizji 
21 Opracowanie projektu z archiwum prywatnego Karoliny Kroczak.
22 A. Cooper Albright i D. Gere, Taken by surprise. A Dance Improvisation Reader, 
Wesleyan University Press, Middletown, Connecticut 2003.
23 M. Keogh, The art of waiting. Essays on contact improvisation, M. Keogh, North 
Easton, Massachusetts 2006.
24 W. Dorner, F. Thalmair, L. Rastl, Bodies in Urban Spaces, Hatje Cantz, 2014.
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TVN, co w świecie sztuki offowej jest istotnym aspektem dla promocji 
całego środowiska działaczy site-specific.

W ostatnich latach także warszawskie festiwale zainteresowały się 
działaniami site-specific, które uświetniały i wzmacniały ich program 
albo przekazywały znaczące treści społeczne. Festiwale, które wybra-
łam, prezentowały w swoim repertuarze różne koncepcje wykorzysta-
nia działań site-specific jako medium bliższej komunikacji z odbiorcą/
widzem. 

Festiwal Sztuki Niezależnej Re:wizje, zorganizowany w 2012 r. 
pod nazwą Re:wizje sztuki 6, zgodnie z misją organizatora – Fundacji 
Impact – zrealizowany został zgodnie z koncepcją rozwoju publiczności 
(audience development). Był pretekstem do innego spojrzenia na sztu-
kę, na relacje pomiędzy artystami i publicznością. Czy publiczność 
jest twórcom niezbędna? Jaki udział może mieć w procesie kreacji? 
Czy sztuka przełamuje bariery pomiędzy artystami i widzami? A może 
je tworzy? Jedyny projekt taneczny na festiwalu polegał na pracy dwóch 
grup: warszawskich tancerek oraz amatorów ruchu – warszawskiej dru-
żyny rugbistów na wózkach Four Kings25. Pokaz projektu „poKOLEi” 
w mojej koncepcji i choreografii został zaprezentowany na Dworcu 
Centralnym w Warszawie. Podczas realizacji tego projektu oprócz pra-
cy z technikami improwizacji i kontakt improwizacji zastosowałam 
także pracę z obrazami mentalnymi i wyobrażeniami, inspirując się 
metodą Detlefa Kapperta26. Trudność pracy w tym przypadku polegała 
na oswojeniu bariery fizycznej i różnicy w sprawności ruchowej po-
między tancerkami i amatorami ruchu z niepełnosprawnością fizyczną. 
Zadania, które wykonywali rugbiści, były zatem inspirowane ich pracą 
własną, sposobami ruchu i zachowania podczas treningów sportowych, 
co miało na celu oswojenie ich z ruchem naturalnym i pokonanie ba-
riery wstydu i lęku przed wystąpieniem publicznym w roli performera, 
a nie sportowca.

25 Zob. www.fourkings.pl.
26 Zob. D. Kappert, Archetypy, symbolika ciała, obrazy wewnętrzne, Wydawnictwo 
Orion, Warszawa 2004.
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Fot. 1. Projekt „poKOLEi”, konc. i chor. Paulina Święcańska, w ramach Fe-
stiwalu Re:wizje sztuki 6 (2012). Fot. Fundacja Impact

Międzynarodowy Festiwal Ciało/Umysł to kolejny warszawski 
festiwal, który wplótł działania site-specific z amatorami w swoje 
struktury programowe. Słynny choreograficzny pasaż Piny Bausch: 
Wiosna, Lato, Jesień, Zima ze spektaklu Nelken z 1982 r. dzięki Fun-
dacji Piny Bausch tańczony jest przez publiczność na całym świecie 
w ramach projektu „NELKEN-line”. W 2017 r. w Warszawie w ramach 
Międzynarodowego Festiwalu Ciało/Umysł był tańczony przez wiele 
grup amatorskich. Tzw. „linie” czy „pasaże” są powracającym i charak-
terystycznym elementem wielu przedstawień legendarnej niemieckiej 
choreografki Bausch. To sekwencje ruchów z powtarzalnymi krokami 
i gestami, odgrywane przez stojących w długim szeregu tancerzy, któ-
rzy nierzadko wchodzą między publiczność. Użycia kilku prostych 
gestów, pokazanych przez prowadzących, amatorzy ruchu, ustawie-
ni w rzędzie jeden za drugim, są w stanie nauczyć się w kilka minut. 
Jest to projekt świetnie pozwalający na wciągniecie widza w działa-
nia ruchowe, a co za tym idzie, jego utożsamienie się z wydarzeniem 
– w tym przypadku z festiwalem – i na poszerzenie wiedzy na temat 
działań międzynarodowych choreografów. To także fantastyczny sposób 
na promocję zarówno tańca, jak i festiwalu. W tym przypadku działanie 
site-specific z amatorami okazało się skutecznym narzędziem promo-
cyjno-edukacyjnym.
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Dodatkowym wątkiem był element czterech żywiołów przeplata-
jących się w porach roku, który stanowił element przewodni „NEL-
KEN-line”. Dzięki niemu uczestnicy projektu mogli na własny użytek 
pracować z własnymi wyobrażeniami i inspiracjami dotyczącymi po-
szczególnych ruchów proponowanych odgórnie. Fundacja Piny Bausch, 
powołując projekt „NELKEN–line”, postawiła sobie za cel organizację 
w różnych miejscach świata, w miastach i na festiwalach, warsztatów, 
podczas których każdy jest zaproszony, by przyłączyć się i zatańczyć 
słynny pasaż. Efektem tej wieloletniej praktyki jest międzynarodowy 
i wielokulturowy zasięg projektu nawet w momencie jego lokalnej 
aranżacji.

Fot. 2. Projekt „NELKEN-line” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Ciało/
Umysł (2017). Fot. Katarzyna Chmura-Cegiełkowska

Ostatnim warszawskim festiwalem tańca, o którym chcę wspomnieć 
w kontekście edukacji amatorów w działaniach site-specific, jest Mię-
dzynarodowy Festiwal Tańca Kontakt Improwizacji Warsaw Flow. 
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Od początku jego istnienia, czyli od 2010 r., jako dyrektor artystyczny 
festiwalu trzymałam się założenia edukacji z techniki kontakt improwi-
zacji również poprzez działania w przestrzeniach miejskich Warszawy. 
W latach 2010-2016 nauczyciele tacy jak Hary Salgado, Ingo Rosen-
kranz, Daniela Shwartz, Eckard Muller, Otto Akkanen, Jonathan Megaw, 
Pianowska, Ezra LeBank i ja pracowali z uczestnikami z całego świata 
głównie w warszawskich parkach i terenach zielonych, m.in.: Łazienki 
Królewskie, Park Skaryszewski, Park Agrykola, wybrzeża Wisły. Kon-
takt improwizacja w tym okresie miała charakter terapii tańcem, formę 
integracji ciała i umysłu poprzez ruch w ścisłym kontakcie z przyrodą. 
Zajęcia były także powodem do wielu dyskusji o tematyce ekologicznej, 
prospołecznej i autoterapeutycznej. Często do dyskusji po warsztatach 
włączali się przypadkowi widzowie, którzy na przestrzeni lat trwania 
festiwalu obserwowali kontakt improwizację w przestrzeni miejskiej. 
Te specyficzne właściwości kontakt improwizacji, które szczególnie 
podobały się amatorom zaczynającym przygodę z tą techniką tańca, 
można było dostrzec już w latach 80.; były one opisywane na łamach 
magazynu „Contact Quarterly”27. Festiwal z każdym rokiem ewaluował 
i zmieniał ofertę i podejście do pracy site-specific. Obecnie jest realizo-
wany trzyletni cykl festiwalu 2017-2019, gdzie działania site-specific 
nie są pojedynczymi zajęciami lub laboratoriami, a oddzielnym blokiem 
intensywnych warsztatów dla amatorów w kontekście działań performa-
tywnych w przestrzeni publicznej. W latach 2017-2018 Bryce Kasson 
i Piotrowska dzielili się z uczestnikami Festiwalu Warsaw Flow swo-
im doświadczeniem artystycznym, wykorzystując zarówno przestrzeń 
zieloną, jak i urban space. W 2019 r. blok intensywnych warsztatów 
site-specific – cykl dwunastu godzin pracy w okresie sześciu dni – po-
prowadzi Iwona Olszowska. Warto dodać, że jest to jedyny w Polsce 
festiwal taneczny, który w swojej ofercie posiada warsztaty site-specific 
jako formę edukacji artystycznej. 

27 Zob. L. Nelson, N. Stark Smith (red.), „Contact Quartely’s”Contact Improvisation 
Source Book. Collected writings and graphics from „Contact Quartely” dance jour-
nal 1975-1992, Contact Editions, Northampton, Massachusetts 1997.
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Fot. 3. Kontakt improwizacja w przyrodzie w ramach Międzynarodowego 
Festiwalu Tańca Kontakt Improwizacji Warsaw Flow/re:start 2017. Fot. Alek-
sandra Osowicz

Działania site-specific w ostatnich dwudziestu latach w Warszawie 
były realizowane przez twórców indywidualnych, a od 2010 r. także 
przez warszawskie festiwale tańca. W tym czasie wielu pasjonatów 
i amatorów ruchu kształciło się poprzez uczestnictwo m.in. w wyżej 
opisanych projektach, testując różne modele pracy w przestrzeni miej-
skiej, a także różne taktyki pracy pedagogiczno-choreograficznej. Cześć 
z tych uczestników w 2016 r. zrzeszyła się pod nazwą kolektywu Szur-
Sure. Obecnie jest to kolektyw performatywny zrzeszający czternaścioro 
performerów, pasjonatów ruchu, improwizacji i grupowej kreacji. Jak 
sami o sobie mówią: „Specjalizujemy się w projektach site-specific. 
Wierzymy, że połączenie pomiędzy otoczeniem a światem wewnętrz-
nym kreuje nasze otoczenie. Przestrzeń dookoła nas wpływa na nasze 
ciała i tworzy nową rzeczywistość”28. Przez dwa lata istnienia kolektyw 

28 Autoprezentacja ze zbiorów kolektywu SzurSure.
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zrealizował trzynaście performance’ów site-specific. Zaczynali jednak 
jako amatorzy w następujących projektach:

Wyk. 1. Projekty, w których zaczynali pracę site-specific obecni członkowie 
kolektywu SzurSure

Charakteryzowała ich spontaniczność, entuzjazm, optymizm, chęć 
sprawdzenia się jako kreator w narzędziach zdobywanych na kolejnych 
projektach. Obecnie przechodzą fazę profesjonalizacji jako pierwsza 
warszawska grupa ruchowa specjalizująca się w działaniach site-specific 
wywodząca się z tańca, a nie z teatru. SzurSure w 2018 r. charaktery-
zuje wspólny język ruchowy, szeroki wachlarz narzędzi wyniesiony 
z wielu warsztatów i kursów, tworzenie własnych narzędzi researchu, 
świadoma reżyseria, konsultacje artystyczne, praca procesowa, proce-
dura performansu, selekcja i wybór artystyczny. Ważniejsze projekty 
zrealizowane przez kolektyw to:
• High on the crossroads / kwiecień 2016, Warszawa / Performans 

site-specific, Pl. na Rozdrożu / Performerzy: Tomasz Domański, 
Yulia Dzichkouskaya, Aleksandra Golec, Magdalena Knefel, To-
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masz Jagusztyn-Krynicki, Katarzyna Pawlak, Nadia Szypiłow, 
Paulina Tomaszewska;

• Ogrodnicy emocji / lipiec 2016, Warszawa / Performans site-spe-
cific dla Ogrodu Powszechnego (przy Teatrze Powszechnym) / 
Reżyseria: Marek Joński / Performerzy: Knefel, Katarzyna Lubel-
ska, Golec, Maja Łukomska, Jagusztyn-Krynicki, Dzichkouskaya, 
Wojciech Stępień, Pawlak, Małgorzata Kuszner, Szypiłow, Talya 
Balikcioglu, Katarzyna Burzyńska, Joński, Tomaszewska / Oprawa 
muzyczna: Sabah Al Ani;

• Procedura Performansu / Sierpień 2016, Warszawa / Performans 
site-specific na IX Festiwalu Zjawisk Teatralnych Czarna Offca / 
Reżyseria: Dzichkouskaya, Jagusztyn-Krynicki, Pawlak, Stępień / 
Performerzy: Dorota Batorska, Domański, Dzichkouskaya, Golec, 
Joński, Jagusztyn-Krynicki, Kuszner, Pawlak, Stępień, Szypiłow;

• de:FORM:akcja / grudzień 2017, Warszawa / Performans site-spe-
cific na zakończenie I roku projektu Centrum Sztuki Tańca w War-
szawie 2017-2019 / Koncepcja i reżyseria: Kuszner, Pawlak / Per-
formerzy: Burzyńska, Domański, Dzichkouskaya, Joński, Knefel, 
Jagusztyn-Krynicki, Kuszner, Lubelska, Pawlak, Agata Rutkowska, 
Stępień, Szypiłow, Tomaszewska;

• How many people can fit in a garbage bin? / styczeń 2018, War-
szawa / Reżyseria: Balikcioglu i Joński / Performerzy: Szypilow, 
Dzichkouskaya, Pawlak, Tomek J. Krynicki, Domański, Stępień.

Wnioski, jakie nasuwają się z omówienia przybliżonych sylwetek 
niezależnych twórców i pedagogów festiwali, a także kolektywu per-
formatywnego, są następujące:
• główne techniki pracy z amatorami w działaniach site-specific 

to improwizacja oraz kontakt improwizacja; dzięki nim uczestnicy 
mogli wyzwolić swój potencjał intelektualno-fizyczny;

• tematy przewodnie działań w przestrzeni miejskiej często są po-
wiązane z danym miejscem lub specyfiką miejsca w przypadku 
terenów zielonych/parków;
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• w przypadku performance’ów tematyka działań jest bardzo abs-
trakcyjna i istotny jest efekt wizualny, natomiast w przypadku 
warsztatów site-specific istotny jest element podróży wewnętrznej 
i doświadczania działania tu i teraz;

• działania site-specific z amatorami w odpowiednim kontekście i ze-
stawieniu z daną materią w przestrzeni często nabierają charakteru 
działań profesjonalnych. A zatem często podział na amatorów i pro-
fesjonalistów w tego typu pracy jest trudny do określenia;

• praca własna w projekcie jest istotą działań site-specific w procesie 
pedagogicznym. Uczestnicy oprócz zdobywania nowych umiejęt-
ności budują pewność siebie i poczucie własnej mocy sprawczej 
również w bezpośrednim zetknięciu z widzem;

• dialog z widzem odbywa się w bliskim kontakcie; widz jest przy-
padkowy, a zatem w pewnym sensie nieprzygotowany do odbio-
ru, co stawia wyzwanie przed uczestnikami, wzmacniając w nich 
kreatywność i odwagę;

• akcje site-specific są zjawiskiem rzadkim w przestrzeni miasta War-
szawy, a zatem stanowią także promocję tańca w ogóle; 

• większość projektów realizowanych z amatorami jest nastawiona 
na rozwój publiczności i poszerzanie kręgów zainteresowania tań-
cem współczesnym, nie tylko działaniami site-specific;

• działania site-specific są nastawione na poszukiwanie i kreację dzię-
ki czemu wspierają także nowe kierunki rozwoju sztuki tańca, takie 
jak m.in. video-dance.
Przyszłość i rozwój działań site-specific w kontekście pracy z ama-

torami i profesjonalistami widzę wielokierunkowo pod względem za-
równo organizacyjnym, jak i merytorycznym. Działania site-specific 
z dziedziny tańca mają szansę na rozwój, a tym samym znaczący wpływ 
na poszerzenie polityki kulturalnej miasta Warszawy, w przypadku speł-
nienia następujących kryteriów:
• regularność zarówno pod kątem projektów, jak i warsztatów z mię-

dzynarodowymi nauczycielami i artystami;
• rozwój działalności filmowej w kierunku tańca takich gatunków 

jak m.in. video-dance;
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• otwartość instytucji kultury na działania site-specific. Jednym 
z obecnie funkcjonujących programów jest Zielony Jazdów orga-
nizowany przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 
w Warszawie w okresie letnim od 2014 r.;

• dedykowane działalności site-specific programy kuratorskie zarów-
no w publicznych instytucjach kultury, jak i w trzecim sektorze;

• realizacja festiwalu site-specific w Warszawie pod kątem działań 
ruchowych;

• regularne finansowanie wyżej wymienionych projektów, inicjatyw 
i programów.
Wizja i idee do realizacji potrzebują jednak miłośników i wizjone-

rów, którzy chcą zmieniać Warszawę nie tylko pod kątem mentalnym, 
tworząc współczesną sztukę tańca, ale także wizualnie, tworząc taniec 
w tkance miejskiej.29 Czy zatem działania site-specific wpiszą się na sta-
łe w program rozwoju kultury Warszawy po 2020 r.? Czas pokaże.
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TAŃCE NARODOWE JAKO FORMA EDUKACJI. 
ŚRODOWISKO WARSZAWSKIE W XX W.

Streszczenie: 
Artykuł poświęcony jest działaniom w zakresie edukacji w środowisku war-
szawskim w XX w. Punktem wyjścia jest opis sytuacji tańców narodowych 
w obliczu załamania się ich funkcji rekreacyjnej, towarzyskiej i emblema-
tyczno-narodowej. Scharakteryzowane zostały działania warszawskiej szkoły 
baletowej, szkół tanecznych z początku XX w. i dwudziestolecia międzywojen-
nego, Akademii Wychowania Fizycznego, szkół Stefana Wysockiego i Janiny 
Mieczyńskiej, w końcu warszawskich zespołów pieśni i tańca oraz Polskiej 
Sekcji Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Art 
Traditionnels. Określono też znaczenie postaci takich jak Zofia Kwaśnicowa, 
Jadwiga Hryniewiecka, Irena Ostrowska, Jadwiga Mierzejewska, Grażyna 
Władysława Dąbrowska, Czesław Sroka, Ryszard Teperek, Jan Łosakiewicz 
czy Jarosław Wojciechowski.
Słowa kluczowe: polskie tańce narodowe, środowisko warszawskie, edukacja

Przełom XIX i XX w. to okres dla polskiej kultury tanecznej szczególny. 
Z jednej strony starzy mistrzowie tańca nadal rozwijali choreotechnikę 
popularnych XIX-wiecznych tańców salonowych – w tym znanych nam 
do dziś pięciu polskich tańców narodowych1 – z drugiej zaś strony tańce 
narodowe na deskach operowych i baletowych wzbudzały coraz mniej 
patriotycznych emocji, a bale coraz częściej sięgały po modny repertuar 
europejski. Najlepszym przykładem pierwszego z wyszczególnionych 

1 Krakowiak, kujawiak, mazur, oberek, polonez.
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powyżej zjawisk jest działalność choreograficzna i publicystyczna naj-
bardziej znanego nauczyciela warszawskiego, Karola Mestenhausera, 
w którego kolejnych podręcznikach coraz więcej miejsca zajmują opisy 
krakowiaka, oberka i kujawiaka, a mazur na początku XX w. obrósł aż 
w sto pięćdziesiąt figur2. Jednakże w tym samym czasie Mieczysław 
Rościszewski stwierdzał w swoim podręczniku, że: „Bale zazwyczaj 
rozpoczynają się walcem, a w wyjątkowych jedynie razach, podczas 
zebrań bardzo uroczystych, polonezem”3. Autor ten zwracał też uwagę 
na zanik innych tańców narodowych, czego przyczynę widział w rosną-
cej konkurencji ze strony „tańców najnowszych, tak skwapliwie przyję-
tych przez tańczącą młodzież w naszych salonach i resursach”4. Zresztą 
praktykowane nadal tańce nosiły wyraźne piętno wpływów tańców 
zachodnioeuropejskich. Przykładowo w mazurze na początku XX w. 
odnaleźć można było figury kontredansa, kadryla, lansjera i kotyliona, 
trudno jednak było się doszukać pierwotnej swobody i improwizacyj-
ności. Figury obce wchłaniał w siebie również salonowy krakowiak 
i po części oberek, który zresztą w szeregu polskich tańców narodowych 
zajmował ostatnie miejsce w salonach, będąc tańczonym głównie pod 
koniec zabawy.5 Kujawiak, o ile nie był połączony z oberkiem, stanowił 
margines kanonu tańców narodowych i tylko na Kujawach był ceniony 
przez miejscowe ziemiaństwo.

Patrząc na te przemiany z szerszej perspektywy, należy podkreślić, że sta-
nowiły one element szerzej zakrojonych zmian polegających na rozkładzie 
kultury salonowej tańca i coraz większym ciążeniu w kierunku zdemokraty-
zowanej kultury dancingowej. Postępująca liberalizacja obyczajów pociągała 
za sobą coraz większe zainteresowanie formami tańca o bardziej intymnych, 
często nacechowanych erotyzmem relacjach między partnerami. Dlatego 
też typowe dla walca, polki czy galopa objęcie kibici stało się standardem 

2 Zob. K. Mestenhauser, Szkoła tańca Karola Mestenhausera: w 3-ch częściach. Cz. 
3, Mazur  i jego  zasady  oraz  150  figur mazurowych, nakł. autora, Warszawa 1901; 
tenże, Szkoła tańca Karola Mestenhausera w trzech częściach. Cz. 2, Tańce kołowe, 
nakł. autora, Warszawa 1904.
3 M. Rościszewski, Tańce salonowe, nakładem Jana Fiszera, Warszawa 1904, s. 156.
4 Tamże, s. 6.
5 Zob. tamże, s. 103.
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i punktem wyjścia do dalszego zbliżenia partnerów. Z kolei emancypacja 
kobiet w coraz większym stopniu wymuszała równouprawnienie partnerów 
w tańcu, tak jak demokratyzacja życia społecznego wymogła rezygnację 
z narzucanych ściśle zhierarchizowanych układów formalnych, odzwier-
ciedlających panujące dotychczas stosunki społeczne. Nie bez znaczenia 
pozostawało ostateczne przezwyciężenie akademizmu przez secesję, niosące 
ze sobą odrzucenie rysunków regularnych i symetrycznych. Z użycia zaczęły 
wychodzić sformalizowane kadryle, zmilitaryzowane lansjery, a nawet koty-
liony, stanowiące wszak galanteryjny ukłon wobec kobiet. Demokratyzacja 
życia społecznego miała jeszcze jeden wymiar – wykształcony na potrzeby 
najpierw szlacheckiego, a potem także mieszczańskiego użytkownika styl 
opracowywania wzorców kultury chłopskiej zdezaktualizował się i czekało 
go rychłe rozsadzenie. Ani ich formy obyczajowe, ani formy ruchowe, ani też 
formy muzyczne nie odpowiadały panującym na początku XX w. formom 
zachowań społecznych. W tej sytuacji zaznaczyły się trzy główne postawy 
przedstawicieli społeczeństwa polskiego wobec tańców narodowych: całko-
wite odrzucenie, adaptacja do bardziej demokratycznych form aktywności 
fizycznej w całkowicie nowych funkcjach i poszukiwania źródłowej, „au-
tentycznej” kultury tradycyjnej. Niniejszy tekst poświęcony jest głównie 
drugiemu z wymienionych zagadnień, a szczególnie na nowo pojmowanej 
funkcji edukacyjnej, dla rozwoju której w zakresie tańców narodowych śro-
dowisko warszawskie miało duże znaczenie, co wynikało z tradycji, jakie 
wykształciły się pomiędzy XVII a XIX w.

Początkowo jednak niewiele zapowiadało wiodącą rolę tej spo-
łeczności w zakresie rozwoju nowych form. Poza, opisanym powyżej, 
przywiązaniem nauczycieli tańca do starych form, na przeszkodzie 
stał również wyraźny kryzys środowiska baletowego Teatru Wielkiego 
na przełomie XIX i XX w., którego źródeł dopatrywać możemy się m.in. 
w procesie kształcenia tancerzy. Jak pisał Feliks Parnell (wł. Grzybek): 
„Jeszcze w szkole, będąc chłopcem, tańczyłem polskie tańce w baletach: 
Pan Twardowski z muzyką Sonnenfelda, Wesele w Ojcowie z muzy-
ką Stefaniego i Kurpińskiego, w operze Halka Stanisława Moniuszki. 
Tańczyłem krakowiaka, mazura, oberka, wyrywasy. Wszystkie te tańce, 
chociaż różne z nazwy, bazowały na kilku zasadniczych pas, takich jak: 
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‘pas marches’, ‘balance’, hołubcach, galopadzie i ewentualnym klękaniu 
na kolano w oberku i w mazurze. Ilości nie można nazwać imponującą. 
A poza tym brakło im najważniejszego, co powinno charakteryzować 
ludowy czy narodowy taniec polski. Brakło im cech właściwym Pola-
kom – wigoru, junactwa, temperamentu, elegancji i fantazji”6.

W warszawskiej szkole baletowej7 styl właściwy tańcom naro-
dowym wpajał głównie Michał Kulesza, który brylował w oberku.8 
Z kolei wielki styl mazurowy krzewił Aleksander Gillert, jednak 
ze względu na odniesioną kontuzję miał trudności z pokazem wpro-
wadzanych elementów.9 Warto przy tym pamiętać, że obecność tańców 
narodowych w szkole baletowej w omawianym okresie zawdzięczano 
głównie Antoniemu Sygietyńskiemu10, który, przeciwstawiając się 
wpływom włoskich choreografów, wśród swoich głównych tez refor-
my baletu warszawskiego wskazywał, że „łatwiej jest dziecko polskie 
nauczyć pięknie pozować i zgrabnie tańczyć, niż sprężyście przeginać 
się i wysoko skakać; gdyż o ile taniec, jako objaw życia ruchliwego, leży 
w naszym usposobieniu, o tyle znów akrobatyka jest nam wstrętna”11.

Obok szkoły baletowej tańce narodowe uczone były także w szko-
łach tańca i salach tanecznych cieszących się wzięciem wśród średnio-
zamożnego i biedniejszego mieszczaństwa, co w odniesieniu do popu-
larnej kultury tanecznej Warszawy schyłku pierwszej dekady XX w. 
relacjonował Parnell: 

„Moja pierwsza szkoła tańca – tylko pośrednio – odbywała się w sali 
towarzyskiego Zielenkiewicza, byłego tancerza Teatru Wielkiego. Mie-
ściła się ona na ulicy Wroniej opodal Grzybowskiej. Ówczesne sale tańca 
spełniały rolę dancingów, gdzie co tydzień w każdą sobotę i niedzielę 
odbywały się bale tak typowe dla starej Warszawy (w tygodniu odbywały 
6 F. Parnell, Moje życie w sztuce tańca, Wydawnictwo GRAKO, Łódź 2003, s. 107.
7 Więcej o warszawskiej szkole baletowej zob. J. Sibilska, Warszawska szkoła bale-
towa – jedna z najstarszych w Europie. Historia, rozwój, zmiany, s. 21. (Przyp. red.).
8 Zob. F. Parnell, dz. cyt., s. 107.
9 Zob. A. Sygietyński, Balet warszawski na przełomie XIX i XX w., B. Mamontowicz-
-Łojek (opr. i wstęp), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1971, s. 49-50.
10 Zob. tamże, s. 49.
11 Tamże, s. 52.
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się prywatne lekcje tańca). Wprawdzie w sali Zielenkiewicza zbierało się 
mniej wykwintne towarzystwo niż w Resursie Obywatelskiej na Krakow-
skim Przedmieściu czy w Dolinie Szwajcarskiej albo tombolach w Teatrze 
Wielkim, były to jednak bale – jak to się mówi – całą gębą z wodzirejem 
à la Ludwik Sempoliński, orderami kotylionowymi (misternie wyko-
nanymi z papieru), szarfami etc. Przygrywała kilkuosobowa orkiestra, 
obowiązywał ścisły drukowany program tańców, jak: marsz (bowiem 
poloneza nie wolno było tańczyć), lansjer, kadryl, beseda, polka węgierka, 
polka troteska, galop, mazur, oberek. Białego mazura tańczono nad ranem 
(w wyjątkowe dni na które trzeba było mieć specjalne zezwolenie). […] 
Zanim te tańce – zawsze jednakowe – znudziły się nam, fascynował mnie 
nieprawdopodobny zapał niektórych tancerzy amatorów, którzy tańczyli 
dla własnej przyjemności i wyżywali się w nich bez reszty. […] A gdy 
dochodziło do mazura i oberka, to niemal drzazgi leciały”12.

Istotnie, tańce te znudziły się zdecydowanej większości społeczeń-
stwa już po I wojnie światowej, by w początkach lat 30. stać się całko-
witym marginesem kultury tanecznej.

Niemal równocześnie z zanikiem formy towarzyskiej tańców na-
rodowych w żywym obiegu zaczęły się pojawiać idee przypisywania 
gatunkom należącym do kanonu nowych znaczeń i funkcji. Za przykła-
dem Skandynawów, wielorakie zalety edukacyjne tańców narodowych 
zostały docenione już w 1903 r. przez działaczy Sokolstwa Polskie-
go13, a w 1907 r. także Towarzystwa Zabaw Ludu i Młodzieży14. Jednak 
pierwsze poważniejsze sukcesy w tym względzie osiągnięto dopiero 
w latach dwudziestych w Studium Wychowania Fizycznego Uniwer-
sytetu Poznańskiego, co zaowocowało później również publikacjami 
o zasięgu ogólnopolskim. Ten nurt znajdzie sobie w latach następnych 
znakomitych kontynuatorów właśnie w Warszawie.

12 F. Parnell, dz. cyt., s. 25-26. 
13 Zob. B. Bednarzowa, Taniec w programach  i systemach wychowania fizycznego, 
[w:] taż, M. Młodzikowska, Tańce: rytm – ruch – muzyka, „Sport i Turystyka”, War-
szawa 1983, s. 21.
14 Zob. Z. Kłośnik [Januszowski], O tańcach  narodowych  polskich, Maniszewski 
i Meinhart, Lwów 1907.
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Pierwszą, krótkotrwałą inicjatywą było zarejestrowanie w Warsza-
wie w 1931 r. Stowarzyszenia Miłośników Tańców Polskich15. Nie-
stety, poza dwiema publikacjami16 nie wiemy nic bliższego na temat 
działalności stowarzyszenia, które prawdopodobnie po wyjeździe 
w 1932 r. prezesa Klemensa Derca do Włocławka zaprzestało dzia-
łalności. Szczególną rolę dla środowiska warszawskiego odegrała 
natomiast Zofia Kwaśnicowa, o której Bożena Bednarzowa pisała: 
„Zofia Kwaśnicowa uzasadniała miejsce i rolę tańca w systemie 
wychowania fizycznego, opracowała system metodyczny jego na-
uczania, określiła zakres teorii wykładanego przedmiotu, zapocząt-
kowała również prace badawcze nad teoretyczną problematyką tańca 
a jej powiązaniem z ogólną teorią wychowania fizycznego. Przejście 
od pierwszych, wręcz prymitywnych poczynań przenoszenia widowi-
skowych lub towarzyskich form tańca do zajęć wychowania fizyczne-
go, aż do uczynienia z tańca ważkich form kultury fizycznej to w dużej 
mierze zasługa Zofii Kwaśnicowej”17. Ta wielka orędowniczka wpro-
wadzenia nauczania tańców ludowych i narodowych do szkolnictwa 
powszechnego za główny wzorzec uważała formy oryginalne tańców, 
ostrzegając przed bezrefleksyjnym kopiowaniem form scenicznych.18 
Pomimo tego Kwaśnicowa uważała, że dalsze działania pedagogów 
w zakresie tańców polskich – postrzegane przez nią jako „rozwój 
tańca ludowego” – powinny podążać równolegle w trzech kierunkach: 
od „prawzoru” tańca do metodycznie ujętych ćwiczeń i układów ta-
necznych (działalność pedagogiczna), od „prawzoru” tańca do jego 
form towarzyskich zaczerpniętych z kultury salonowej (działalność 
wychowawcza), w końcu od „prawzoru” tańca do jego form wido-

15 Pierwszymi członkami byli: Klemens Derc, Wacław Cygler, Eugeniusz Jeleniewski, 
Albin Kowalczyk, Maria Łukaszewiczówna, Jadwiga De Mesa-Kamińska, Kazimierz 
Orkisiewicz, Stanisław Piechota, Aleksander Polkowski; zob. K. Derc, Czym jest Stowa-
rzyszenie Miłośników Tańców Polskich i do czego dąży, SMTP, Warszawa 1931.
16 Zob. K. Derc, Zbiór wiadomości o tańcach polskich, SMTP, Warszawa 1932.
17 B. Bednarzowa, dz. cyt., s. 26.
18 Zob. Z. Kwaśnicowa, Ogólne wytyczne przy opracowywaniu i nauczaniu polskich 
tańców ludowych, „Wychowanie Fizyczne” 1933, z. 1-2, s. 24.
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wiskowych (działalność propagandowo-artystyczna).19 Postulowała 
również odejście od stosowania wobec elementów tańców polskich 
nomenklatury francuskiej i zastąpienie jej nazwami polskimi.20

Kwaśnicowa niewątpliwie wpłynęła na znaczne ożywienie w latach 
30. dyskusji o miejscu i roli tańców narodowych i ludowych w życiu spo-
łecznym, która zaowocowała wprowadzaniem tańca do programu naucza-
nia w szkolnictwie powszechnym w roku szkolnym 1933/34 (program 
„Polska i jej kultura”). To w Warszawie powstała większość publikacji 
mających wesprzeć wprowadzanie tańców narodowych do szkół – artyku-
ły Jana Ostrowskiego-Naumoffa21, skromny samouczek Czesława Kwiat-
kowskiego22 oraz drugi tom dzieła Kwaśnicowej23. Uzupełnieniem tych 
prac były także publikacje propagujące tańce narodowe w środowisku 
teatrów ludowych autorstwa Jadwigi Mierzejewskiej24. W warszawskim 
instytucie wychowania fizycznego wykształcono też wielu nauczycieli 
realizujących następnie w szkołach wspomniany program nauczania.25 
Doraźnie braki w przygotowaniu kadry uzupełniała mieszcząca się rów-
nież w Warszawie Szkoła Umuzykalnienia Stefana Wysockiego26. W tym 
samym 1934 r. tańców narodowych zaczęto systematycznie uczyć w war-
szawskiej szkole baletowej27, a jej śladem także w innych szkołach tańca.

Wiodącym ośrodkiem stała się niewątpliwie szkoła Janiny Mie-
czyńskiej w Warszawie, której system pracy znamy dzięki powojennym 

19 Zob. tamże, s. 25.
20 Zob. tamże, s. 28.
21 Zob. J. Ostrowski-Naumoff, Polskie tańce narodowe, „Teatr w Szkole” 1936/1937, 
nr 1/2, s. 6-8; nr 3, s. 51-61; nr 4/5, s. 87-94; nr 7/8, s. 203-211; nr 9, s. 245-261.
22 Zob. C. Kwiatkowski, Szkoła tańców polskich, „Perfectwath”, Warszawa 1937.
23 Zob. Z. Kwaśnicowa, Zbiór pląsów II, Nasza Księgarnia, Warszawa 1938.
24 Zob. J. Mierzejewska, Teatr z pieśni w układzie plastycznym, Instytut Teatrów Lu-
dowych, Warszawa 1933; taż, Polonez, „Teatr Ludowy” 1938, nr 11, s. 321-325; taż, 
Taniec „krakowiak”, „Teatr Ludowy” 1938, nr 3, s. 85-88; taż, Taniec „kujawiak”, 
„Teatr Ludowy” 1938, nr 6, s. 188-191.
25 Zob. Ł. Lange, Polskie tańce ludowe, „Wychowanie Fizyczne” 1938, nr 2, s. 66.
26 Zob. Z. Kwaśnicowa, Ogólne wytyczne…, dz. cyt., s. 23.
27 Zob. B. Mamontowicz-Łojek, Polskie szkolnictwo baletowe w okresie międzywo-
jennym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,Warszawa 1978, s. 75-79.
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wspomnieniom, a jednocześnie instrukcjom dla ośrodków polonijnych 
Olgi Roesler-Żeromskiej, absolwentki szkoły:

„W szkole tańca Janiny Mieczyńskiej w Warszawie, choć stylizo-
wano baletowo tańce polskie, to jednak kierowniczka szkoły, głęboko 
kulturalna osoba, zawsze zwracała uwagę na to, by różnych polskich 
tańców nie mieszać ze sobą. To samo wysuwała ciągle wykładowczyni 
tańców narodowych, znana ich odtwórczyni, Ziuta Buczyńska. Profe-
sor historii tańca, ś.p. Stanisław Głowacki, starał się zawsze mocno 
powiązać tańce z tłem obyczajowym”28.

Autorka wskazała, że źródła dla kompozycji tańców narodowych sta-
nowiła przede wszystkim literatura oraz pierwotne wersje wiejskie tańców 
narodowych. W szkole Mieczyńskiej poloneza, krakowiaka, oberka i mazu-
ra stawiano na równi z tańcem góralskim i śląskim trojakiem, pomijano na-
tomiast kujawiaka. Nauczanie tych tańców przebiegało w ściśle określonej 
kolejności, wynikającej ze stopniowania trudności nauczanych elementów.

Po II wojnie światowej samorzutnie powracano do dorobku naucza-
nia tańców narodowych w szkołach powszechnych i tanecznych z okresu 
międzywojennego, co wynikało częściowo z ciągłości obsady kadrowej.29 
Ale i w latach następnych zachowano w programie naukę niektórych tań-
ców narodowych w ramach zajęć wychowania fizycznego. W tym zakre-
sie program nauczania kształtowała głównie Kwaśnicowa, nadal związana 
z warszawską Akademią Wychowania Fizycznego, w czym sekundowała 
jej związana również z Warszawą Maria Wieman30. Linię tę w późniejszych 
latach kontynuowała m.in. Bednarzowa i Maria Młodzikowska.31

Znaczenie szkolnictwa powszechnego i tanecznego w kolejnych 
latach uległo jednakże zmniejszeniu, a ich rolę edukacyjną przejęły 
reaktywowane, rozwijane, a następnie umasowione zespoły kultywu-

28 O. Roesler-Żeromska, Taniec w teatrze amatorskim, „Poradnik Świetlicowy”, Lon-
dyn 1949, nr 111/112, s. 3.
29 Więcej o przeobrażeniach szkolnictwa po 1944 r. zob. A. Banach, Szkolnictwo ta-
neczne poza instytucjami w XX w., s. 35. (Przyp. red.).
30 Zob. M. Wieman, Tańce i zabawy ze śpiewem dla dzieci od lat 7 do 14, Państwowe 
Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1961, s. 153-157, 136-140.
31 Zob. B. Bednarzowa, Tańce, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, Gdańsk 
1977; taż, M. Młodzikowska, dz. cyt.
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jące tańce regionalne i narodowe. Z Warszawą związanych było wie-
le z wiodących zespołów, wśród których wymienić należy działający 
w podwarszawskim Karolinie Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca 
„Mazowsze”32, funkcjonujący w podwarszawskim Skolimowie Zespół 
Pieśni i Tańca Centralnej Rady Związków Zawodowych33, Zespół Pieśni 
i Tańca Wojska Polskiego (obecnie Reprezentacyjny Zespół Artystyczny 
Wojska Polskiego)34, Polski Zespół Tańca35, Zespół Pieśni i Tańca „War-
szawa” Tadeusza Sygietyńskiego, Zespół Pieśni i Tańca Budowlanych 
Warszawy „Starówka”, Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, 
Zespół Tańca Ludowego AWF „Warszawa”, Ludowy Zespół Artystycz-
ny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego „Promni” czy też Zespół 
Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”. Z myślą 
też o tego typu zespołach powstawały publikacje wielu choreografów 
i badaczy związanych ze środowiskiem warszawskim, wśród których 
wymienić należy Kwaśnicową, Grażynę Władysławę Dąbrowską36, Ja-
dwigę Hryniewiecką37, Mierzejewską38 czy też Irenę Ostrowską39.

Interesującą inicjatywą środowiska warszawskiego w zakresie tań-
ców narodowych stała się propozycja Hryniewieckiej oraz Ostrowskiej 

32 Zob. I. Turska, Almanach baletu polskiego 1945-1974, Polskie Wydawnictwo Mu-
zyczne, Kraków 1983, s. 84-85.
33 Zob. tamże, s. 87.
34 Zob. tamże, s. 78-83.
35 Zob. tamże, s. 75-76.
36 Zob. G. W. Dąbrowska, Krakowiak, Ośrodek Instruk cyjno-Metodyczny Minister-
stwa Kultury i Sztuki, Warszawa 1954.
37 Zob. J. Hryniewiecka, Sześć scenicznych układów polskich tańców ludowych, z. I, 
Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, Warszawa 1961; taż, Tańce 
Harnama, Wydawnictwo Związkowe, Warszawa 1961; taż, Sześć scenicznych ukła-
dów polskich  tańców  ludowych, z. II, CPARA, Warszawa 1962; taż, I. Ostrowska, 
Tańce na estradę. Zeszyt I – tematyka ludowa, CPARA, Warszawa 1964, s. 71-90; też, 
Polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej, CPARA, Warszawa 1967; J. Hrynie-
wiecka, Pięć tańców polskich, CPARA, Warszawa 1970; I. Ostrowska (red.), Różne 
formy tańców polskich, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, War-
szawa 1980, s. 241-263, 295-315.
38 Zob. J. Mierzejewska, Oberek, Warszawa b.d.
39 Zob. I. Ostrowska (red.), Różne formy…, dz. cyt., s. 3-198, 316-337.
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formy tańców narodowych w formie towarzyskiej, opublikowana po raz 
pierwszy w 1967 r.40 Propozycja ta sformułowana była w oparciu o do-
świadczenia zespołów scenicznych. Jednakże początkowo brakowało 
ram organizacyjnych, które by idee rozpowszechnione przez publikacje 
Hryniewieckiej i Ostrowskiej przekuły w działanie41. Dopiero w latach 
1977-1979 dzięki Marianowi Wieczystemu i Federacji Stowarzyszeń 
i Klubów Tanecznych w Polsce zorganizowano pierwsze turnieje pol-
skich tańców narodowych w formie towarzyskiej. Niestety stan zdro-
wia organizatora, dynamiczne wydarzenia społeczne początku lat 80., 
a następnie kryzys ekonomiczny uniemożliwiły kontynuację tej inicja-
tywy. Paradoksalnie ten niekorzystny zbieg okoliczności przywrócił 
inicjatywę środowisku warszawskiemu, które sięgnęło po nią w 1994 r., 
korzystając jednak już z ustandaryzowanego opisu tańców narodowych. 
Opis ten wypracowany został również w Warszawie w latach 1987-1989 
podczas spotkań Rady Ekspertów ds. Folkloru Ministerstwa Kultury 
i Sztuki, a jego kodyfikacji dokonał związany z warszawską AWF Cze-
sław Sroka42, wychowanek Kwaśnicowej. Następnie powyższe materia-
ły zostały uzupełnione przez kolejne opracowania, których większość 
była dziełem osób związanych również z warszawskim środowiskiem 
tanecznym.43 Ich autorzy – Jan Łosakiewicz, Jarosław Wojciechowski, 
a także Ryszard Teperek – stali się niekwestionowanymi liderami dy-
namicznie rozwijającego się do dziś pod patronatem Polskiej Sekcji 

40 Zob. J. Hryniewiecka, dz. cyt.
41 Zob. J. Hryniewiecka, I. Ostrowska, Polskie  tańce  narodowe…, 1967, s. 4; też, 
Polskie  tańce narodowe w formie  towarzyskiej, Centralny Ośrodek Metodyki Upo-
wszechniania Kultury, Warszawa 1971, s. 5-6; też, Polskie tańce narodowe w formie 
towarzyskiej, COMUK, Warszawa 1973, s. 5-6.
42 Zob. C. Sroka, Polskie  tańce  narodowe  –  systematyka, Centralny Ośrodek Me-
todyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1990; tenże, Polskie  tańce  narodowe 
we współczesnych zabawach i turniejach tanecznych, Polska Sekcja CIOFF, Warsza-
wa 2003.
43 Zob. Z. Stęszewska, Mazury  do tańcowania, Sekcja Polska CIOFF, Warszawa 
1997; J. Łosakiewicz, J. Wojciechowski, Mazur. Kroki i figury, cz. I i II, Sekcja Pol-
ska CIOFF, Warszawa 1998; 1999.
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Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Art 
Traditionnels środowiska tańców narodowych w formie turniejowej.44

Nie sposób w tym miejscu pominąć Dąbrowskiej. Badaczka ta, szcze-
gólnie w latach 80. i 90. XX w., wielokrotnie wychodziła z inicjatywami 
pedagogicznego zastosowania tańców narodowych, które wywoływały 
okresowe zainteresowanie w środowisku nauczycieli.45 Na końcu zaś na-
leży wspomnieć także o inspirowanych m.in. działalnością Dąbrowskiej 
i węgierskich domów tańca społecznościach skupiających miłośników 
tradycyjnego tańca wiejskiego, określanych jako „domy tańca”. Najstar-
szy polski dom tańca formalnie zaistniał właśnie w Warszawie w 1995 r., 
opierając swoją działalność początkowo na współpracy z klubem „Ri-
viera-Remont”. Co prawda podczas organizowanych przez domy tańca 
potańcówkach wykonywane są głównie regionalne wersje wiejskich ober-
ków (rzadziej kujawiaków), ale traktowanie tego tańca w kategoriach 
ogólnonarodowych jest w ostatnich latach coraz częstsze wśród działaczy 
tego nurtu. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż podczas zorga-
nizowanego przez to środowisko festiwalu Wszystkie Mazurki Świata 
w kwietniu 2018 r. miał miejsce koncert konfrontujący formy wiejskie 
i narodowe tańców polskich. Tendencja ta warta jest dalszych obserwacji 
i studiów, podobnie jak też całe zagadnienie edukacji tanecznej w zakresie 
tańców narodowych w środowisku warszawskim.
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TANIEC W WARSZAWSKICH BIBLIOTEKACH 
PUBLICZNYCH

Streszczenie:
Treścią artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie taniec 
jest obecny w warszawskich bibliotekach publicznych (przede wszystkim tych 
o profilu ogólnym) z perspektywy placówek oraz w ocenie własnej autorki, 
a także, na ile oferta bibliotek odpowiada zapotrzebowaniu osób z nich korzy-
stających oraz stwarza możliwości zainteresowania tematyką sztuki tańca no-
wych osób. Wśród przyjętych kryteriów znajdują się: stan zbiorów o tematyce 
tanecznej, ocena stanu zbiorów o tematyce tanecznej przez osoby zarządzające 
bibliotekami, wzbogacanie zbiorów o nowości wydawnicze o tematyce tanecz-
nej, skala wszelkiego rodzaju wydarzeń o tematyce tanecznej organizowanych 
na terenie bibliotek. Wymienione punkty rozpatrywane są w dwóch planach: 
stan aktualny w momencie przeprowadzania badania (15.01-12.04.2018) oraz 
plany na 2018 r. Temat został opracowany na podstawie wyników ankiet wy-
syłanych do warszawskich bibliotek (kilkadziesiąt placówek). Badaniu zostały 
poddane w szczególności filie bibliotek poszczególnych dzielnic Warszawy. 
Wspomagająco autorka przeprowadziła badanie na próbce osób korzystających 
z warszawskich bibliotek oraz zajmujących/interesujących się tańcem (teorią 
i praktyką, zawodowo i amatorsko). Autorka, poszukując możliwości pod-
noszenia kompetencji odbiorczych publiczności sztuki tańca i pozyskiwania 
nowej, swoją pracą wpisuje się w nurt działań z obszaru audience development 
(ang. rozwoju publiczności). 
Słowa kluczowe: taniec, Warszawa, biblioteka, książki o tańcu
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Wprowadzenie
W Warszawie znajduje się kilkaset bibliotek i wypożyczalni.1 Naj-

większa z nich, Biblioteka Narodowa, stanowi najważniejszy księgo-
zbiór naukowy o profilu humanistycznym w kraju. Biblioteka popularnie 
zwana „Biblioteką na Koszykowej”, czyli Biblioteka Miasta Stołeczne-
go Warszawy – Główna Biblioteka Województwa Mazowieckiego, jest 
jedną z największych i najstarszych bibliotek publicznych w Polsce. 
Placówka ta posiada jeden z największych w kraju zbiorów, którego 
podstawą są napływające od 1917 r. egzemplarze obowiązkowe, prze-
kazywane na bieżąco przez polskich wydawców. W Warszawie istnieje 
również szereg bibliotek akademickich, bibliotek specjalistycznych 
(np. Biblioteka Instytutu Muzyki i Tańca) i obcojęzycznych. Funkcjo-
nują ponadto biblioteki dzielnicowe z licznymi filiami. Prowadzą one 
wypożyczalnie i czytelnie (również naukowe) oraz mediateki. W moich 
badaniach skoncentrowałam się właśnie na nich. 

Aby odpowiedzieć na pytanie stanowiące temat artykułu:,,W jakim 
zakresie taniec jest obecny w bibliotekach Warszawy?’’, opracowałam 
cztery typy ankiet2. Ankiety przeprowadzane były w okresie od 15.01 
do 12.04.2018. Trzy spośród nich kierowane były do poszczególnych 
filii i oddziałów bibliotek warszawskich. Zaproszenie do wypełnienia 
ankiet wysłałam do 198 oddziałów bibliotek z 17 dzielnic Warszawy. 
Otrzymałam łącznie 84 odpowiedzi z 16 dzielnic: od 68 placówek (An-
kieta 1), od 10 placówek (Ankieta 2), od 6 placówek (Ankieta 3). W an-

1 Stan bibliotek publicznych Warszawy na 2016 r. ogółem wynosił 201 placówek 
bibliotecznych, w tym 182 filie dla dorosłych i 52 filie dla dzieci. Zob. Panorama 
dzielnic Warszawy w 2016 roku, B. Czerwińska-Jędrusiak (red. gł.), Urząd Statystycz-
ny w Warszawie, Warszawa 2017, warszawa.stat.gov.pl, http://warszawa.stat.gov.pl/
files/gfx/warszawa/pl/defaultaktualnosci/760/5/18/1/panorama_dzielnic_warsza-
wy_2016.pdf (dostęp 5.06.2018).
2 Ankieta 1 (Taniec w bibliotece 1) skierowana była do wszystkich warszawskich fi-
lii dzielnicowych: bibliotek, czytelni i wypożyczalni dla dorosłych/młodzieży/dzieci. 
Ankieta 2 (Taniec w bibliotece 2) skierowana była do warszawskich dzielnicowych 
bibliotek, czytelni i wypożyczalni naukowych oraz do „Biblioteki na Koszykowej”. 
Ankieta 3 (Zbiory o tematyce tanecznej / biblioteki publiczne Warszawy) skierowana 
była do głównych bibliotek poszczególnych dzielnic Warszawy. Ankieta 4 (Tancerze 
i Tancerki / Taniec w bibliotece) skierowana była do osób zajmujących się amatorsko 
i zawodowo tańcem w Warszawie (teoria i praktyką) oraz do publiczności tańca.
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kiecie wspomagającej, skierowanej do osób z Warszawy zajmujących/
interesujących się tańcem, wzięły udział 42 osoby w wieku od 15 do 63 
lat (Ankieta 4).3 Największy procent ankietowanych (11,9%) stanowi-
ły osoby w wieku 40 lat, następnie (po 7,1%) – w wieku: 25, 30 i 46 
lat.4 45,2% spośród ankietowanych to osoby profesjonalnie związane 
z tańcem (tancerze/tancerki, teoretycy/czki tańca), pozostałe to jego 
miłośnicy/czki (uczestnicy/czki kursów tańca, widzowie spektakli i kon-
certów tanecznych).5 Największy procent ankietowanych zajmuje/inte-
resuje się tańcem współczesnym oraz flamenco (po 23,8%), następnie 
(16,7%) – tańcem klasycznym. W dalszej kolejności reprezentowane 
były: latino (11,9%), jazz (7,1%), taniec chiński i indyjski (po 4,8%), 
modern, nowoczesny i zouk (po 2,4%).6

3 Choć liczba osób przebadanych za pomocą Ankiety 4 może nie wydawać się w peł-
ni reprezentatywna dla licznego środowiska warszawskiego, to zdecydowałam się 
na podanie danych ze względu na ich walory informacyjne. W przyszłości warto 
poszerzyć takie badanie, kierując ankiety do większego grona czytelników zaintere-
sowanych tańcem, a także przebadać czytelników „ogólnych”, czyli korzystających 
z bibliotek bez nastawienia na tematykę taneczną, mogących się jednak zaintereso-
wać nią w przyszłości. 
4 Ponadto w przedziale 15-18 lat znajdowało się 4,78% osób, w przedziale 19-24 – 
7,17%, w przedziale 27-29 – 11,91%, w przedziale 31-39 – 19,06%, w przedziale 41-
44 – 7,15%, w przedziale 47-56 – 9,56%, w przedziale 57-63 – 7,17%.
5 Spośród ankietowanych jako profesjonalne tancerki lub profesjonalni tancerze za-
deklarowało się (możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi) 35,7% respon-
dentów, taki sam procent osób określił się jako będący w zespole tanecznym, 45,2% 
jest nauczycielką/nauczycielem tańca; 38,1% uczęszcza na zajęcia taneczne dłużej 
niż 3 lata, 11,9% uczęszcza na zajęcia taneczne krócej niż 3 lata, 7,1% niedawno roz-
poczęło naukę tańca; po 2,4% to teoretyczki/teoretycy, choreografowie/choreografki, 
kuratorzy/kuratorki tańca.
6 Początkowo na ankietę skierowaną do bibliotek odpowiedziało jedynie dwadzieścia 
placówek. Kilkukrotne zwiększenie tego wyniku udało się osiągnąć poprzez kilku-
miesięczne telefoniczne rozmowy z poszczególnymi filiami, w których zachęcałam 
do udziału, tłumacząc sens badania. Ankieta skierowana do osób zainteresowanych 
tańcem miała charakter anonimowy, zatem nie mogłam użyć tych samych metod. Po-
zyskanie grupy respondenckiej przeprowadziłam za pomocą następujących narzędzi: 
1) utworzenie publicznego wydarzenia na Facebooku, 2) zamieszczenie informacji 
o badaniu w Facebookowych grupach: Taniec Hiszpański, Taniec info Warszawa, 
Informacje taneczne i muzyczne dla amatorów Warszawa, 3) prośba do dyrektorów 
szkół tańca o zaproszenie uczestników zajęć do wypełnienia ankiety (dwie warszaw-
skie szkoły o różnej charakterystyce: Studio Taneczno-Aktorskie Hanny Kamińskiej, 
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Ocena stanu zbiorów o tematyce tanecznej
Jednym z podstawowych elementów oceny obecności tańca w bi-

bliotekach było zebranie informacji pozwalających na uzyskanie od-
powiedzi na poniższe pytania.
• Jaka jest ogólna liczba zbiorów poświęconych tematyce tanecznej 

w poszczególnych filiach bibliotek warszawskich?
• Jaka jest ocena stanu zbiorów poświęconych tematyce tanecznej 

przez pracowników poszczególnych filii bibliotek warszawskich?
• Jaka jest ocena stanu zbiorów poświęconych tematyce tanecznej 

w bibliotekach poszczególnych dzielnic Warszawy przez osoby 
zajmujące/interesujące się tańcem, zamieszkujące w Warszawie? 
(W dalszej części artykułu określam tę grupę jako czytelników bran-
żowych, aby nie zapomnieć, że badana grupa nie stanowi reprezen-
tatywnej próby dla przekroju osób korzystających z warszawskich 
bibliotek publicznych – czytelników „ogólnych”.)
Zestawienie i porównanie ze sobą tych danych pozwala na określe-

nie stanu zbiorów oraz oceny ich liczebności. Zestawienie odpowiedzi 
na wymienione pytania prezentuje tabela 1. ( „Ocena stanu zbiorów – 
biblioteki/czytelnicy branżowi”).7 

gdzie dominują techniki: taniec klasyczny, jazz, modern, oraz VIBE Dance Center, 
gdzie dominują techniki street dance: hip hop, break dance, zumba), 4) rozpowszech-
nianie informacji o badaniu w środowisku warszawskiej szkoły baletowej kanałami 
prywatnymi, 5) mailowe zaproszenie do udziału wysłane do wszystkich organiza-
cji związanych z Branżową Komisją Dialogu Społecznego ds. Tańca w Warszawie, 
6) prośba o zamieszczenie informacji o ankiecie na stronie Centrum Sztuki Tańca 
w Warszawie, 7) zamieszczenie informacji o ankiecie na mojej stronie www.ntf.pl. 
Uważam, że niski stopień zaangażowania w wypełnianie ankiety ze strony osób zaj-
mujących się tańcem (podobnie jak początkowo ze strony bibliotek) jest właśnie wy-
nikiem problemu, jaki omawiam. Mały procent osób spodziewa się znaleźć w biblio-
tece lokalnej książki poświęcone tematyce tanecznej. Jest to sytuacja, która powinna 
ulec zmianie, a – jak widać z wyników badania – ma ku temu znaczne szanse. Należy 
po prostu znaleźć klucz. Planuję kontynuować poszukiwanie klucza we współpracy 
z Centrum Sztuki Tańca w Warszawie.
7 Kolumny 2-4 dotyczą liczby zbiorów w poszczególnych dzielnicach Warszawy 
występujących pod hasłem tematycznym/przedmiotowym „Taniec” (kolumna 2), 
„Balet” (kolumna 3), suma „Taniec” + „Balet” (kolumna 4). Kolumny 5-9 podają 
przedział liczbowy określający stan zbiorów poświęconych tematyce tanecznej w po-
szczególnych dzielnicach Warszawy. Kolumny 10-19 przedstawiają ocenę stanu 
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Tab. 1. Ocena stanu zbiorów – biblioteki/czytelnicy branżowi

Z uzyskanych w badaniu danych wynika, że łączna liczba zbiorów 
poświęconych tematyce tanecznej we wszystkich dzielnicach wynosi 
2077 egzemplarzy. W przedziale od 200 do 300 egzemplarzy plasuje się 
pięć dzielnic Warszawy, od 100 do 200 – trzy dzielnice, od 75 do 100 
– jedna dzielnica, od 50 do 75 – trzy dzielnice, zaś od 25 do 50 – aż 
cztery dzielnice. Biorąc pod uwagę, że w „Bibliotece na Koszykowej” 
znajduje się liczba egzemplarzy w przedziale od 600 do 700, a w Dziale 
Sztuki Rzemiosł Artystycznych i Kartografii – od 300 do 400 egzempla-
rzy, dla pozostałych placówek wynik jest bardzo niekorzystny. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że są filie, które posiadają bardzo zasobne zbiory. 
Należy do nich mediateka Nautilus w dzielnicy Białołęka, która może 
poszczycić się wspaniałym wyborem płyt dvd o tematyce tanecznej – 

zbiorów poświęconych tematyce tanecznej w wymienionych dzielnicach, wystawio-
ną przez pracowników badanych bibliotek (kolejno kolumny parzyste: „Biblioteki”) 
i wystawioną przez ankietowanych czytelników branżowych (kolejno kolumny nie-
parzyste: „Osoby”). Cyfra podana w tytule kolumny (przed „Biblioteki” lub „Osoby”) 
odpowiada kolejno ocenie: 5 – bardzo dobry, 4 – zadowalający, 3 – dostateczny, 2 
– niedostateczny, 1 – bardzo zły. Liczby zamieszczone w poszczególnych komórkach 
kolumn informują, ile filii/osób wybrało taką ocenę dla stanu zbiorów. 
Jeżeli na wysokości wiersza reprezentującego dzielnicę wpisano cyfrę 0, oznacza to, 
że: kolumny 2-9 – nie można było ustalić liczby zbiorów z powodu braku danych 
we wszystkich trzech źródłach: brak (lub awaria) internetowego katalogu dzielnicy, 
brak danych w Mazowieckim Systemie Informacji Bibliotecznej, brak odpowiedzi 
na Ankietę 3; parzyste kolumny 10-19 – brak oceny ze strony bibliotek, brak odpo-
wiedzi z placówek/filii danej dzielnicy na żadną z ankiet rozesłanych do bibliotek/
filii; nieparzyste kolumny 10-19 – brak oceny ze strony czytelników branżowych, 
żadna z ankietowanych osób nie wymieniła danej dzielnicy jako miejsca, w którym 
korzysta z bibliotek dzielnicowych.
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aż 83 egzemplarze (biblioteka IMiT, mieszcząca się przy ulicy Fredry 
8, posiada bogate zbiory o tematyce tanecznej, ale płyt dvd ma mniej 
od Nautilusa: 55 egzemplarzy)8.

Ocena zbiorów przez pracowników bibliotek, proporcjonalnie przy-
równując średnią liczebność zbiorów przypadającą w dzielnicy na jedną 
filię ze średnią oceną wystawioną przez pracowników, w większości 
przypadków jest adekwatna. W zdecydowanej większości jest to ocena 
3 czyli „dostateczna”. Podczas badania poszczególnych ocen zauwa-
żalna jest pewna subiektywność. Tę samą ocenę 4, „zadowalającą”, 
wystawiły dwie dzielnice, chociaż liczba ich zbiorów różni się w sposób 
zdecydowany: na Bemowie przypada średnio 10,1 egzemplarza na fi-
lię, na Bielanach – 82,3 egzemplarza na filię. Podobne zróżnicowanie 
można zauważyć w zestawieniu dwóch ocen na 2, „niedostatecznych”. 
Wybrały je dzielnice Wola (5 egzemplarzy na filię) i Ochota – mogąca 
poszczycić się drugim miejscem pod względem liczby egzemplarzy 
przypadających na filię (24 egzemplarze na 1 filię), zaraz po Biela-
nach. Zestawiając ocenę pracowników bibliotek z oceną czytelników 
branżowych, największą zgodność odnajdziemy przy ocenach niedo-
statecznych. W każdej z grup wybrano ocenę 2 aż 14 razy.

Wzbogacanie zbiorów o nowości wydawnicze o tematyce 
tanecznej

Powyższe wyniki z pewnością powiązane są z kolejnym pytaniem 
zadanym ankietowanym: „Czy nasza biblioteka na bieżąco poszerza 
zbiory poświęcone tematyce tanecznej o najnowsze pozycje?”. 50,5% 
ankietowanych filii bibliotek (Ankieta 1) udzieliło na to pytanie odpo-
wiedzi „nie”, a „tak” wybrało zaledwie 2%. Lepszy wynik: „nie” 30%, 
„tak” 50%, wykazała ankieta skierowana do naukowych oddziałów 
bibliotek (Ankieta 2). I w tym wypadku ocena pracowników bibliotek 
i czytelników branżowych spotykała się w największym stopniu przy 
ocenie 2. Dostępność nowości wydawniczych o tematyce tanecznej 

8 Dane na temat biblioteki IMiT pochodzą z kwietnia 2018, czyli sprzed reorganiza-
cji, jaką biblioteka przeszła w lipcu.
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jako niedostateczną oceniło 50,5% pracowników filii bibliotek i 54,8% 
ankietowanych czytelników branżowych. 

Badając wnikliwiej sytuację, jako miernik obrałam dostępność 
wybranych tytułów w bibliotekach poszczególnych dzielnic. IMiT 
od 2013 r. realizuje program wydawniczy, dzięki któremu na pol-
skim rynku pojawiają się kolejne wartościowe pozycje dotyczące 
szerokiego spektrum zagadnień tanecznych (w ramach programu 
wydawane są nowe książki polskojęzyczne oraz przekłady pozycji 
zagranicznych). Dostępność tytułów wydanych w ramach czterech 
edycji programu w bibliotekach dzielnic Warszawy jest bardzo niska. 
Największa liczba egzemplarzy jednego tytułu w obrębie wszystkich 
filii we wszystkich dzielnicach9 to 9. Uzyskała ją książka Antropo-
logia tańca Anyi Peterson Royce wydana po polsku w przekładzie 
Jacka Łumińskiego przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 
w 2014 r. (II edycja programu IMiT).10 Na drugiej pozycji, z wynikiem 
5 egzemplarzy, uplasowała się książka Conrad Drzewiecki. Reformator 
polskiego baletu Stefana Drajewskiego wydana w 2014 r. (II edycja 
programu IMiT) przez Dom Wydawniczy REBIS. Najlepszy wynik 
w zestawieniu poszczególnych dzielnic uzyskała Wola, która posiada 5 
egzemplarzy nowości wydanych w ramach programu, zgromadzonych 
w 15 filiach dzielnicy. Co ciekawe, Wola jest dzielnicą, która swo-
je zbiory poświęcone tematyce tanecznej oceniła na niedostateczne, 
a średnia liczba egzemplarzy przypadających na jedną filię wynosi 
5. Białołęka, która ma wspomniany już wyjątkowy zbiór płyt dvd, 
z badanych nowości posiada tylko 1 egzemplarz (Antropologia tańca) 
– tak samo jak dzielnica Bielany (której średnia liczba pozycji przy-
padających na jedną filię jest najwyższa). Z powyższych porównań 
widać, że jednoznaczne ocenienie jakości zbiorów poszczególnych 
dzielnic pod kątem tańca nie jest możliwe.

9 Podana liczba nie obejmuje zbiorów „Biblioteki na Koszykowej”, w której znajdują 
się wszystkie nowości wydawnicze (1 egzemplarz).
10 Oryginał The Antropology of Dance ukazał się w Anglii w 1977 r. nakładem wy-
dawnictwa Dance Book Ltd. (wydanie II 2002).
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Oprócz nowości wydawniczych poddałam ocenie obecność w zbio-
rach dwóch bardzo wartościowych pozycji: skierowanej do dzieci, bo-
gato ilustrowanej książki z płytą CD Jak tańczono przed wiekami Izabeli 
Klebańskiej (pierwsze wydanie 2010 r., Wydawnictwo Literatura) oraz 
pozycji dla czytelnika dorosłego Krótki zarys historii tańca i baletu Ireny 
Turskiej (pierwsze wydanie 1962 r., Polskie Wydawnictwo Muzyczne). 
Dostępność obu pozycji w poszczególnych dzielnicach jest znacznie 
wyższa niż nowości, co, jak przypuszczałam, w drugim przypadku na-
turalnie powinno wiązać się z wieloletnią obecnością książki na rynku. 
Zostałam jednak zaskoczona. Książka Turskiej, licząca sobie pięćdzie-
siąt sześć lat, jest dostępna jedynie w liczbie 23 egzemplarzy, mająca 
zaś osiem lat książka Klebańskiej to łącznie 40 egzemplarzy dostępnych 
we wszystkich filiach wszystkich dzielnic. Z zestawienia powyższych 
wyników nasuwa się wniosek, że biblioteki najchętniej kupują książki 
o szerokiej tematyce, bogato i kolorowo ilustrowane. Potwierdzeniem 
tej tezy jest także wcześniej nie wymieniona pozycja z grupy nowości 
wydawniczych IMIT, Wirus mobilizacji. Taniec a kształtowanie się no-
woczesności Wojciecha Klimczyka11 (3 lata obecności na rynku, To-
warzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 
IMiT). Ta dwutomowa, bogato ilustrowana pozycja została wydana 
w ramach III programu wydawniczego w 2015 r. Pomimo, że jej do-
stępność nie jest wysoka (po 1 egzemplarzu w dzielnicach: Śródmieście, 
Wola, Włochy), to i tak uzyskała trzecie miejsce pod względem liczby 
egzemplarzy w dzielnicach wśród nowości programu wydawniczego 
IMIT, zaś jej dwutomowy charakter można potraktować jako czynnik 
podwajający liczbę egzemplarzy.

Mimo iż tylko 2,9% filii spośród badanych w ramach Ankiety 1 
uzupełnia zbiory o nowości wydawnicze poświęcone tematyce tanecz-
nej, to już 16,2% z nich chciałoby poszerzyć zbiory o takie pozycje. 
Spośród ankietowanych bibliotek i czytelni naukowych (Ankieta 2) 
taką chęć wyraziło 40% ankietowanych. Ankieta 4 pokazała, że 50% 

11 Książka nominowana do Nagrody Tadeusza Kotarbińskiego w 2016 r. Prace nad 
książką zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.
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ankietowanych czytelników branżowych chciałoby, aby biblioteki uzu-
pełniały zbiory o wszelkie nowości wydawnicze związane z tańcem. 
Wykres 1.12 prezentuje zestawienie chęci zadeklarowanych przez filie 
i potrzeb zgłoszonych przez czytelników branżowych w zakresie posze-
rzania zbiorów. W tej kwestii największa zbieżność w zainteresowaniu 
bibliotek i czytelników branżowych dotyczy książek poświęconych 
tematyce tańca współczesnego. Największe rozbieżności zauważalne 
są przy porównaniu zainteresowania pozycjami z zakresu tańca butō, 
tańca hiszpańskiego i czasopism – tu zainteresowanie czytelników 
branżowych jest zdecydowanie większe niż bibliotek. Z kolei różnica 
dotycząca zainteresowania książkami naukowymi i popularnonauko-
wymi wskazuje na zdecydowanie większe zainteresowanie ze strony 
bibliotek niż czytelników branżowych (być może wynika to z faktu, 
że część czytelników branżowych lektur naukowych i popularnonau-
kowych prawdopodobnie będzie poszukiwać w bibliotekach specjali-
stycznych, np. uczelnianych).

Wyk. 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie „O jakie pozycje poświęcone tematyce 
tanecznej poszerzyć zbiory biblioteki?”

12 Wykres sporządzony w skali procentowej: Ankieta 1: 100% = 68 placówek biblio-
tek; Ankieta 2: 100% = 10 placówek bibliotek; Ankieta 4: 100% = 42 osoby.
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Istotnym elementem w ocenie stanu zbiorów bibliotek publicznych 
pod kątem tańca jest zrozumienie zasad, jakim podlegają filie, budując 
swoje zbiory. Filie o profilu naukowym mają możliwość gromadzenia 
czasopism. Należy bowiem pamiętać, że nie tylko wartość merytorycz-
na pozycji i ich koszt są kryterium wyboru, ale również możliwość 
gromadzenia oraz katalogowania. W placówkach o profilu naukowym 
czasopisma trafiają do archiwum, gdzie mogą być dostępne przez wiele 
lat, w placówkach o profilu ogólnym nie są archiwizowane przez okres 
dłuższy niż rok. Tym bardziej zaskakująca jest odpowiedź filii nauko-
wych, z których zaledwie 10% chciałoby poszerzyć zbiory o czasopisma 
poświęcone tematyce tanecznej. Książki specjalistyczne omawiające 
wąskie zagadnienia w sposób naukowy również znajdą miejsce głów-
nie w bibliotekach i czytelniach naukowych, nie zaś w tych o profilu 
ogólnym. Specyfika ta znalazła potwierdzenie w wynikach, gdzie aż 
80% ankietowanych bibliotek naukowych (Ankieta 2) wyraziła chęć 
poszerzania zbiorów o pozycje naukowe i popularnonaukowe z dziedzi-
ny tańca, podczas gdy tylko 11,8% filii o profilu ogólnym (Ankieta 1) 
jest nimi zainteresowanych. Istnieje jednak wyjątek: poszczególne filie 
sieci bibliotecznej danej dzielnicy zazwyczaj mają określony dodatko-
wy profil (np. psychologia), który umożliwia im gromadzenie pozycji 
związanych z obranym profilem w zakresie znacznie szerszym niż reszta 
zbiorów. Zatem zarówno z perspektywy czytelników branżowych, jak 
i myśląc o popularyzacji sztuki tańca wśród czytelników „ogólnych” 
warto postarać się o to, aby jak najwięcej filii publicznych bibliotek 
Warszawy miało profil: taniec. Zanim jednak to nastąpi, czytelnicy mogą 
sami mieć wpływ na zasoby poszczególnych filii. 

W zdecydowanej większości komentarzy i odpowiedzi uzyskanych 
od ankietowanych bibliotek (76%) niewielki zbiór książek o tematyce 
tanecznej oraz nieposzerzanie zasobów o nowości wydawnicze z dzie-
dziny tańca uzasadnione zostały niskim zainteresowaniem wśród czy-
telników pozycjami z tej dziedziny. Ocena zainteresowania czytelników 
w Ankiecie 1 została określona przez 54,3% ankietowanych filii jako 
bardzo niska, przez 22,1% – jako niska, jako przeciętna – także przez 
22,1%. W Ankiecie 2 zainteresowanie jako wysokie oceniła jedynie 
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„Biblioteka na Koszykowej”, pozostałe placówki przyznały oceny: 
przeciętne – 30%, niskie – 30%, bardzo niskie – 30%. Zauważalne 
jest tutaj pewne pokrewieństwo z wynikami otrzymanymi w Ankie-
cie 4, skierowanej do osób zajmujących się bądź zainteresowanych 
tańcem. 66,7% ankietowanych korzysta z bibliotek publicznych War-
szawy, jednak aż 35,7% nie szuka w nich pozycji poświęconych te-
matyce tanecznej. Pracownicy bibliotek, nie mając dostatecznie dużej 
liczby sygnałów o zapotrzebowaniu na tematykę taneczną, nie będą 
angażowali ograniczonych przecież środków i miejsc na półkach dla 
zbiorów, które będzie pokrywał kurz. Jednym słowem, jeżeli chcemy, 
aby książki o tematyce tanecznej były dostępne w bibliotekach, musimy 
o nie pytać, a następnie je wypożyczać. Największą szansę na zakup 
przez bibliotekę o profilu ogólnym mają wszelkiego typu biografie, 
pozycje napisane „lekko” (przystępne w odbiorze dla szerszego grona 
czytelników), tytuły przybliżające świat tańca oraz książki dla dzieci.13 
Potrzebę wzbogacenia zbiorów biblioteki o wskazane przez siebie pozy-
cje można zgłaszać przede wszystkim na drodze wypełnienia formularza 
„zaproponuj zakup” dostępnego na stronach internetowych bibliotek. 
Ponadto ostatnio pojawiła się coraz popularniejsza forma wzbogacania 
zbiorów bibliotecznych na drodze realizacji projektów zgłaszanych 
do budżetów partycypacyjnych14.

Wydarzenia o tematyce tanecznej 
Współczesna biblioteka nie jest jedynie miejscem gromadzenia 

i udostępniania księgozbiorów. Coraz więcej bibliotek ulega prze-
obrażeniom, aby wychodzić naprzeciw nowym społecznym oczeki-
waniom. Zadania placówek obejmują znacznie szersze pole aktywności 
niż dotychczasowe konwencjonalne, takie jak wypożyczanie książek 
czy zwiększanie czytelnictwa. Nowe obszary działalności bibliotek 

13 Informacje dotyczące ogólnych zasad funkcjonowania bibliotek, możliwości po-
szerzania zbiorów oraz specyfiki filii otrzymałam w trakcie osobistej rozmowy z pra-
cownicami Biblioteki Publicznej „Przystanek Książka” w dzielnicy Ochota, którym 
serdecznie dziękuję za poświęcony mi czas.
14 Zob. np. Zgłaszanie  pomysłów,  twojbudzet.um.warszawa.pl 24.10.2017, https://
twojbudzet.um.warszawa.pl/zglaszanie-pomyslow-2019 (dostęp 5.06.2018).
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to m.in. biblioteka jako centrum społecznościowe, organizator imprez 
okolicznościowych, wydarzeń kulturalnych, warsztatów o różnorodnej 
charakterystyce, miejsce spotkań, mediateka etc. Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego dostrzegło te potrzeby i wyszło im naprze-
ciw, w szczególności poprzez opracowanie i wdrożenie programu Bi-
blioteka Plus, służącego m.in. budowie nowych bibliotek oraz remontom 
i przekształceniom, w tym internetyzacji15 istniejących. O programie 
i o skali działań na rzecz bibliotek w Polsce można było uzyskać sze-
roką wiedzę przysłuchując się debacie „Biblioteka jako zadanie dla 
architektów”, która odbyła się 24.10.2013 w Warszawie16. Panelistami 
debaty byli przedstawiciele Biblioteki Narodowej, Programu Rozwoju 
Bibliotek, Programu Biblioteka Plus oraz Stowarzyszenia Architektów 
Polskich. Na fali ogólnopolskiej transformacji przeobrażeniom uległy 
również dzielnicowe biblioteki Warszawy, powstały nowe placówki.

Oprócz innowacji przestrzennych silny nacisk został położony 
na media. Pojawiły się m.in. Multimedialna Biblioteka dla Dzie-
ci i Młodzieży Nr LVI „Nautilus” w dzielnicy Białołęka przy ul. 
Pancernej 18, Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 
XXXI na Mokotowie przy ul. Tynieckiej 40a. W tych placówkach 
realizowane są liczne działania kulturalne i edukacyjne, takie jak 
np. zajęcia edukacyjne, warsztaty teatralne, plastyczne, animacje, 
koncerty, projekcje filmów. Znaczącym wydarzeniem na mapie bi-
bliotecznej Warszawy było powstanie w 2014 r. w dzielnicy Bielany 
Mediateki Start-Meta, o sukcesach której donosił portal warszawa.
naszemiasto.pl: „Sześć miesięcy, 45 tysięcy osób, 12 tys. wypoży-
czonych książek i 14. tys. multimediów – oto najkrótsze podsumowa-
nie działalności Mediateki Start-Meta na Bielanach. Do dyspozycji 
mieszkańców przychodzących na ul. Szegedyńską 13a jest obecnie 
ponad 40 tys. książek oraz 5 tys. multimediów, takich jak filmy 
DVD, gry komputerowe czy audiobooki. Jednak oferta Mediateki 

15 Nieodpłatny Internet dla bibliotek udostępnia firma Orange.
16 Relacja wideo: WWB  TV.  Biblioteka  jako  zadanie  dla  architektów, artmuseum.
pl 24.10.2013, https://artmuseum.pl/pl/doc/video-warszawa-w-budowie-biblioteka 
(data dostępu 5.06.2018).
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znacznie wykracza poza to, co zazwyczaj do zaoferowania mają 
standardowe biblioteki. Warto wspomnieć choćby o Multicentrum, 
z którego dotychczas skorzystało 7600 uczniów z całej Warszawy. 
Przygotowano dla nich zajęcia m.in. z robotyki, fotografii czy mu-
zyki”17. Na terenie Warszawy planowane są kolejne mediateki. Ten 
sam portal informuje, że w Śródmieściu, przy ul. Marszałkowskiej 
55/73, ma powstać nowoczesna mediateka, w której będą się mie-
ścić: „Kuchnia, w której można przygotowywać wspólne posiłki, 
komputery z dostępem do internetu, zielona ściana z roślin, specjalna 
przestrzeń dla dzieci, ściany, na których będzie można pisać, a także 
oczywiście książki, czasopisma i wydawnictwa multimedialne”18. 
Najnowsza znaleziona przeze mnie nota, datowana na 29.06.2018, 
zamieszczona na stronie warszawa.tvp.pl, informuje o planach bu-
dowy w Grodzisku Mazowieckim nowoczesnej mediateki: „Będzie 
to również centrum rehabilitacyjne dla seniorów – z gabinetami za-
biegowymi, salą fitness, kawiarnią, salami konferencyjnymi i mini 
przedszkolem. Zagospodarowane będą też pobliskie bulwary nad 
rzeką”19.

Tak znaczące zmiany, dzięki którym w wielu placówkach bibliotecz-
nych pojawiły się nowego rodzaju przestrzenie i możliwości techniczne, 
ułatwiają otwarcie się bibliotek również na działania związane z tańcem. 
Czy te możliwości zostały wykorzystane? W nowoczesnych placów-
kach medialnych udało mi się trafić na ślad aktywności tanecznych. 
Co prawda w bibliotece „na Tynieckiej”, gdzie w 2018 r. realizowany 
jest bardzo interesujący program „Biblioteka z ogrodem czynna w so-

17 R. Babraj, Co trzeci  mieszkaniec  Bielan  odwiedził  Mediatekę?, warszawa.
naszemiasto.pl 17.01.2015, http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/co-trze-
ci-mieszkaniec-bielan-odwiedzil-mediateke,3195139,art,t,id,tm.html (dostęp 
22.07.2018).
18 baw, Mediateka. Przy Marszałkowskiej powstanie miejsce sptkań nie tylko z książ-
ką, warszawanaszemiasto.pl 23.02.2018, http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/
mediateka-przy-marszalkowskiej-powstanie-miejsce-spotkan,4451004,artgal,t,id,tm.
html (dostęp 22.07.2018).
19 Materiał wideo: W Grodzisku Mazowieckim  powstanie  nowoczesna  media  teka, 
warszawa.tvp.pl 29.06.2018, https://warszawa.tvp.pl/33025160/w-grodzisku-mazo-
wieckim-powstanie-nowoczesna-mediateka (dostęp 22.07.2018).
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boty i niedziele”20, w ramach którego organizowane są takie wydarze-
nia jak bezpłatne kino, koncerty, książki, warsztaty, wśród aktywności 
zrealizowanych od stycznia do czerwca taniec nie pojawił się wcale. 
(Można mieć jednak nadzieję, że w drugiej połowie roku sytuacja się 
odmieni). Natomiast „Start – Meta” wyróżnia się pod względem aktyw-
ności tanecznej wśród wszystkich placówek bibliotecznych Warszawy. 
Odbywają się tutaj raz w tygodniu zajęcia taneczne (dla grupy wiekowej 
13-15 lat) oraz zajęcia ruchowe (grupa wiekowa 50+), zrealizowano 
m.in. bale: karnawałowy, noworoczny i seniora, pokaz flamenco, wie-
czór z tańcem i kulturą Hawajów, a w ramach Lata w Mieście zostały 
poprowadzone zajęcia taneczne z XBOX-em. Szkoda tylko, że w zbio-
rach mediateki filmy z kategorii taniec/balet figurują jedynie w liczbie 
7.21 Na dzień dzisiejszy potencjał medialnych bibliotek dla tańca z pew-
nością nie został wykorzystany w sposób dostateczny, budzi jednak 
duże nadzieje na przyszłość.22

Jak w kontekście wydarzeń powiązanych z tańcem prezentują się 
biblioteki ogólne i naukowe? Jedną z możliwych odpowiedzi na to py-
tanie prezentuje wykres 2.23 

20 Jeden ze zwycięskich projektów IV edycji budżetu partycypacyjnego w rejonie 6., 
w dzielnicy Mokotów w 2018 r. 
21 W budżecie partycypacyjnym dzielnicy Bielany na 2019 r. został zgłoszony pro-
jekt „Filmy i muzyka w Mediatece Start-Meta”, ale nie wiadomo, czy zamiarem jest 
również poszerzenie zbiorów o filmy dotyczące tańca. Zob. Lista zgłoszonych pro-
jektów w ramach budżetu partycypacyjnego na 2019 r., naszebielany.pl, http://www.
naszebielany.pl/budzet-partycypacyjny/357-lista-zgloszonych-projektow-w-ramach-
-budzetu-partycypacyjnego-na-2019-r (dostęp 22.07.2018).
22 Placówki medialne bibliotek Warszawy nie były przeze mnie badane tak dokładnie 
jak biblioteki publiczne o charakterze ogólnym i naukowym, gdyż początkowo nie 
zamierzałam obejmować ich badaniem. Na naszkicowanie uzupełnienia tego wątku 
zdecydowałam się już po Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Taniec w Warsza-
wie. Społeczeństwo, edukacja, kultura”, na potrzeby której powstało wystąpienie bę-
dące podstawą niniejszego tekstu. W przyszłości warto poddać placówki medialne 
odrębnemu badaniu, z uwzględnieniem ich specyfiki.
23 Wykres sporządzony na podstawie Ankiet: 1, 2, 4.
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Wyk. 2. Realizacja, plany i zainteresowanie dotyczące wydarzeń związanych 
z tańcem w siedzibach bibliotek

Wykres przedstawia skalę realizacji wydarzeń związanych z tańcem 
w bibliotekach w 2017 r. oraz planów na 2018 r., a także skalę zaintere-
sowania takimi wydarzeniami zadeklarowaną przez osoby zaintereso-
wane tańcem. Podstawę wykresu stanowią odpowiedzi ankietowanych, 
gdzie 100% równa się deklaracji 78 placówek/filii bibliotek lub odpo-
wiedziom 42 osób związanych z tańcem. Zestawienie odpowiedzi obu 
ankietowanych grup (biblioteki/czytelnicy branżowi) charakteryzuje 
wyraźna dysproporcja, za wyjątkiem deklaracji dotyczących organizo-
wania na terenie bibliotek animacji. W kontraście do wysokiego zain-
teresowania czytelników branżowych, niewielka liczba filii potwierdza 
realizację w latach 2017-2018 wydarzeń związanych z tańcem24:
• spotkania z autorami/autorkami książek: 2017 r. – 6 filii, 2018 r. 

– 8 filii, 
• spotkania z artystami/artystkami tańca: 2017 r. – 3 filie, 2018 r. – 3 

filie, 
• spotkania z teoretykami/teoretyczkami tańca: 2017 r. – 0 filii, 

2018 r. – 0 filii,

24 W 2017 r. oprócz wymienionych wydarzeń organizowane były potańcówki dla se-
niorów oraz występ taneczny dzieci z przedszkola.



241

• warsztaty tańca: 2017 r. – 2 filie, 2018 r. – 1 filia, 
• prezentacje taneczne: 2017 r. – 2 filie, 2018 r. – 0 filii.25 

W jaki sposób pracownicy bibliotek argumentują tak znikomą liczbę 
wydarzeń związanych z tańcem na terenie bibliotek? Tutaj ponownie 
na pierwszy plan wysuwa się brak przekonania, że tego typu wyda-
rzenia spotkają się z zainteresowaniem społecznym. Na pytanie „Czy 
wydarzenia taneczne organizowane w bibliotekach spotkają się z zain-
teresowaniem społecznym?” aż 57,7% filii udzieliło odpowiedzi „nie 
wiem” ( „nie” – 12,8%, „tak” – 18,2%). Inne argumenty, zamieszczone 
w ankietach przez pracowników bibliotek wskazywały:
• niedostateczną przestrzeń ( 14,10%),
• w pobliżu biblioteki działa szkoła tańca lub Dom Kultury (2,60%),
• brak finansów (3,85%).

Na to samo pytanie czytelnicy branżowi udzielili następujących 
odpowiedzi: „tak” – 73,8%, „nie wiem” – 26,2%, „nie” – 0%. 

Wskazane kierunki rozwoju
Poszerzenie zbiorów i aktywności bibliotek o tematykę tanecz-

ną może przynieść korzyść zarówno branżowym, jak i „ogólnym” 
czytelnikom/czytelniczkom publicznych bibliotek Warszawy. Bywa, 
że osoby zajmujące się tańcem profesjonalnie, ale nienaukowo (ar-
tyści, instruktorzy), z różnych powodów nie korzystają z placówek 
specjalistycznych (np. na uczelniach). Dzieje się tak m.in. dlatego, 
że z przyczyn systemowych wiele osób profesjonalnie zajmujących się 
tańcem nie ma formalnego wykształcenia kierunkowego i łączącej się 
z nim np. wiedzy o bibliotekach specjalistycznych, jak również świa-
domości, że mogą one być dostępne dla osób z zewnątrz. Ze względów 
psychologicznych czasem więc dystansują się od przestrzeni nauko-
wych, nie wiedząc, ile tracą – co równocześnie nie znaczy, że nie 
poszukują wiedzy gdzie indziej (np. właśnie w bibliotekach ogólnych). 
Czytelnicy „ogólni” często mają kontakt z tematyką taneczną w za-
kresie bardzo powierzchownym, co skutkuje brakiem świadomości 

25 W wypadku kontynuacji badań omawianej tematyki będzie należało poniższe py-
tania zadać także czytelnikom „ogólnym”.
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korzyści, jakie mogliby czerpać z kontaktu z nią, co z kolei wpływa 
na brak zainteresowania tą dziedziną sztuki. Taniec przez wieki stano-
wił niezwykle istotny element życia społeczeństw i, podobnie jak inne 
dziedziny sztuki, był i jest nadal zwierciadłem, w którym odbija się 
współczesny mu świat. Pogłębianie wiedzy o tańcu wzbogaca wiedzę 
o kulturze, zwyczajach i gustach, a także o stosunkach społecznych 
panujących w środowiskach, które go tworzyły i tworzą. Taniec daje 
również możliwość indywidualnego i bardzo osobistego wyrażania 
siebie poprzez ruch, może być niezastąpionym rodzajem aktywności 
towarzyskiej, a także sposobem na utrzymywanie sprawności ciała. 
Podane wyżej przykłady stanowią jedynie część korzyści, które czy-
telnik „ogólny” może zyskać dzięki zachęceniu go do lektury książek 
o tematyce tanecznej oraz profesjonalnie prowadzonym animacjom. 
Bywa bowiem, że dopóki osoba nie trafi na dobrą książkę, spotkanie 
z interesującym artystą/artystką, wydarzenie, projekcję filmową, to nie 
zainteresuje się sama z siebie dziedziną, która w rezultacie może oka-
zać się dla niej pasjonująca. Uważam, że biblioteki publiczne (w tym 
lokalne filie) jako instytucje kultury powinny szerzyć wiedzę o kul-
turze, w tym o tańcu.

Ostatnie z pytań skierowanych do poszczególnych filii bibliotek 
brzmiało „Czy w wypadku przygotowania przez środowisko sztu-
ki tańca w Warszawie oferty wydarzeń dla warszawskich bibliotek 
bylibyście Państwo zainteresowani współpracą?”. Na to pytanie od-
powiedzi pozytywnej udzieliło aż 44,9% ankietowanych filii. Zatem 
uwzględniając możliwości, uwarunkowania i potrzeby warszawskich 
bibliotek, środowisko tańca może wpłynąć na zwiększenie obecności 
tańca w poszczególnych filiach. Należy jednak pamiętać, że działania 
powinny być wsparte szeroką akcją promocyjną, albowiem dotarcie 
do społeczności, z której wywodzą się „ogólni” czytelnicy bibliotek, 
jest tak samo istotne, jak oferta dostosowana do specyfiki poszcze-
gólnych filii. Działania tak przeprowadzone miałyby szansę zmienić 
aktualny, zdecydowanie niezadowalający zakres obecności tańca 
w warszawskich bibliotekach.
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kanał popularno-naukowy Planète; 2007). Prelegentka konferencji naukowej 
„Obraz Hiszpanii i krajów hispanojęzycznych w innych kulturach” z wystą-
pieniem pt. Tropem Carmen, tytułowej bohaterki opery Bizeta (Uniwersytet 
w Białymstoku, 2013). Prowadziła wykłady poświęcone dawnym formom 
tańca i muzyki Hiszpanii wraz z Romaną Agnel, dyrektor Baletu Dworskiego 
Cracovia Danza, oraz klawesynistką Elżbietą Stefańską (Warszawa, Uniwer-
sytet Muzyczny Fryderyka Chopina; Bydgoszcz, Akademia Muzyczna; 2015) 
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nizowała autorski projekt „Spotkania z tańcem hiszpańskim” (Instytut Cervan-
tesa, Warszawa). W latach 2013-2016 prowadziła projekt edukacyjny „Taniec 
Flamenco – podróż w czasie”, łączący teorię z praktyką tańca hiszpańskiego.



Project Monster, chor. Tomasz Bazan, Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 
2018. Fot. Marta Ankiersztejn
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Marta Seredyńska, prelegentka referatu Międzynarodowe projekty edukacyj-
ne w Warszawie – szansa na rozwój dla profesjonalistów

Joanna Sibilska, prelegentka referatu Warszawszka szkoła baletowa – jedna 
z najstarszych w Europie. Historia, rozwój, zmiany. Joanna Szymajda, pro-
wadząca blok VI Konferencji CST i panel dyskusyjny w dniu 24.04.2018



Konferencja Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2018 „Taniec w Warsza-
wie. Społeczeństwo, edukacja, kultura”. Fot. Marta Ankiersztejn

Dyskusja panelowa 24.04.2018:  Zuzanna Kupidura, Julia Hoczyk, Justyna 
Stanisławska, Joanna Sibilska, Katarzyna Milczewska, Joanna Szymajda

Anna Banach, prelegentka referatu 
Warszawska edukacja taneczna 
poza instytucjami w XX wieku

Joanna Sibilska, prelegentka refe-
ratu Warszawska szkoła baletowa, 
jedna z najstarszych w Europie. 
Historia, rozwój, zmiany. 



#dbrmpp, chor. i wyk. Katarzyna Gorczyca, Oskar Malinowski, Centrum 
Sztuki Tańca w Warszawie 2018. Fot. Marta Ankiersztejn
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DYSKUSJA 23.04.2018

Magdalena Malska: Każda z wygłoszonych dziś prelekcji mogłaby 
być przedmiotem co najmniej półgodzinnej dyskusji, a my musimy 
zmieścić się w pół godziny ze wszystkim… Zacznę od rzucenia ta-
kiej bomby: taniec w Warszawie jest kobietą. Na slajdach i filmach 
widzieliśmy, że kobiety dominują. Proszę spojrzeć też na skład pa-
nelu dyskusyjnego: wśród siedmiu osób jest tylko jeden mężczyzna.

Paulina Święcańska: W przeciwieństwie do spotkań polityków…
Tomasz Nowak: Rzeczywiście tak jest, że z perspektywy XX wieku 

kobiety absolutnie dominują. Jeszcze w XIX wieku tak różowo 
nie było – było raczej błękitnie. Kontynuację XIX-wiecznej trady-
cji, w której o tańcu pisali głównie mężczyźni, widać mniej wię-
cej do roku 1930. Ale lata trzydzieste to już ważki moment, kiedy 
pióro przechodzi w ręce kobiet, które trzymają je coraz mocniej 
i w pewnym momencie mężczyźni już prawie przestają go dotykać 
– oczywiście z wyjątkami, takimi jak np. profesor Roderyk Lan-
ge. W praktyce tanecznej ta cezura przypada wcześniej. XIX wiek 
sprzyjał kobietom. XVIII wiek był czasem wspaniałych tancerzy, 
ale w XIX zachwycano się już nie tymi, którzy trzymają tancerki, 
a samymi tancerkami. 

Magdalena Malska: Przedwczoraj nabyłam książkę Jacka Marczyń-
skiego Dziesięć tańczących kobiet wydaną dwa lata temu, niejako 
drugą część książki Dziesięciu tańczących mężczyzn. Mam postulat: 
drogie panie, piszmy. Piszmy o innych kobietach. Bronisława Ni-
żyńska aż się prosi o jakąś solidną biografię. Beletryzowana Boginii 
tańca Ewy Stachniak jest bardzo dobrym materiałem, ale jednak 
to jest literatura piękna. Może przydałoby się przetłumaczenie 
dzienników Niżyńskiej? Albo kinetograficzny zapis jej baletów? 

Tomasz Nowak: Myślę, że jeśli chodzi o pisanie – szczególnie o pol-
skich modernistkach – nie doceniamy, jak wiele można tu jeszcze 
zrobić. Ostatnio czynniki państwowe bardzo doceniają modernizm 
i niemal wszyscy rzuciliśmy się na gwałt, żeby pisać o twórcach 
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i twórczyniach tego okresu. Myślę, że konieczna jest pogłębiona 
kwerenda historyczna pewnych źródeł, do których się zazwyczaj 
nie sięga, jeśli się nie jest historykiem tańca. One mogą otworzyć 
jeszcze dużo dróg do poznania losów szczególnie modernistek. 

(głos z sali, 1): Hanna Raszewska-Kursa, jestem współkuratorką części 
naukowej konferencji. Chciałabym odnieść się do tej myśli o XX 
wieku, w którym pojawiło się więcej piszących kobiet. Ostatnio 
wczytuję się w polską krytykę tańca z lat 60., 70. i 80., i zaob-
serwowałam, że owszem, pisze w tym okresie wiele kobiet, ale 
co jakiś czas u większości z nich pojawia się kilkuletnia przerwa 
w karierze. U mężczyzn nie. Chyba nie muszę wyjaśniać dlaczego, 
ale oczywiście powiem: jeżeli kobiety decydują się na urodzenie 
dziecka – a „decydują” czasami może być w cudzysłowie – to naj-
częściej one rezygnują z pracy zawodowej na rzecz zajmowania się 
dzieckiem. I nie zawsze jest to faktyczny wolny wybór. Więc nawet 
jeżeli kobiet pisze więcej niż mężczyzn, to myślę, że warunki nadal 
wcale nie przeważają na ich korzyść, co łączy się z ogólną sytuacją 
kobiet w społeczeństwie. To, co mówię, dotyczy przede wszystkim 
krytyczek. Wśród badaczek z kolei zaobserwowałam, że kariera 
w pewnym – zwykle stosunkowo wczesnym – momencie po prostu 
się przerywa. I często powód jest ten sam, a do pracy badawczej 
jest o wiele trudniej wrócić niż do krytyki. Emilia, chyba chciałaś 
coś powiedzieć, pewnie na ten sam temat? 

Emilia Cholewicka: Rzeczywiście w XIX wieku dominują tancerki, 
choć może nie odwoływałabym się tutaj do symboliki kolorów. Ale 
istnieje i wtedy, i współcześnie ogromna dysproporcja jeśli chodzi 
o liczebność tancerek oraz choreografek – i w ogóle kobiet na sta-
nowiskach kierowniczych. Wydaje mi się, że w ważne jest, żeby 
wspierać kobiety w tych obszarach. Oczywiście są wielkie baleriny, 
o których wszyscy mówimy i które oglądamy, ale choreografek nie 
ma wiele. Ewidentnie jest to problem społeczny.

Magdalena Malska: Z przykrością potwierdzam pani obserwację. 
Emilia Cholewicka: Odnosząc się do tego, co powiedziałaś, Haniu, pomy-

ślałam o Helenie Cholewickiej, z która jestem spokrewniona. Helena 
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Cholewicka nigdy nie zdecydowała się na założenie rodziny. Napięcie 
między karierą a rodziną istniało i istnieje nadal – w sto lat po uzyskaniu 
przez kobiety praw wyborczych, w czasach United Nation Women i femi-
nizmu, który przez wiele osób uważany jest za marginalne zagadnienie. 

Tomasz Nowak: Chcę powiedzieć coś o kobietach jako mężczyzna. 
Mam żonę, która ma swoje ambicje i próbuje je realizować, ale 
w momencie, kiedy ja jestem tutaj, ktoś musi być przy dzieciach, 
niekoniecznie można je tu przyprowadzić. Jeśli żona chce się reali-
zować, to wtedy z kolei mnie nie ma na konferencji czy na koncer-
cie, bo ja zostaję z dziećmi. Niestety, w Polsce w kwestii przyzwy-
czajeń jesteśmy na ogół jeszcze w dużej mierze społeczeństwem 
chłopskim, co dziś stanowi pewien anachronizm. Jesteśmy przyzwy-
czajeni do tego, że kobiecy świat to świat domu i kuchni, a męski 
 – zagroda i reprezentowanie rodzinnych interesów na zewnątrz. 
Tymczasem nauka wymaga wyjścia z domu i pójścia w świat.

Magdalena Malska: Proszę państwa, mam postulat, który rozwiąże 
wszystkie nasze problemy: pani Hania na premiera. To rozwiąże 
na pewno większość trudności, pani Haniu, proszę się zastanowić. 
Może pani zabrać ze sobą panią Olę Kleinrok, jeśli będzie chciała. 

 Wracając do mojego ulubionego tematu książek, ostatnio nabyłam 
świeżo wydaną pozycję pod tytułem Historia tańca Zofii Czechlew-
skiej. Bardzo ładne albumowe wydanie, dosyć tanie, bo trzydzieści 
złotych. Oczywiście nie jest to pozycja naukowa, ale jako tytuł 
popularny dla dzieci i młodzieży jest jak najbardziej wskazana. Jest 
bardzo pięknie ilustrowana, a myślę, że w związku z tym, że rośnie 
pokolenie ludzi, którzy raczej oglądają niż czytają, to jest to cenny 
sposób, żeby zainteresować młodych czytelników historią tańca. 
Dobrym pomysłem są też książki niekoniecznie naukowe. Znają 
Państwo historię Jadwigi Wielgus, tancerki robiącej karierę w latach 
20. pod pseudonimem Iga Korczyńska? Na początku lat 30. jej, 
powiedzmy, narzeczony, Zbigniew Korczyński, zastrzelił ją w kuli-
sach teatrzyku Ananas. Pisze o tym Słowomir Koper w Zbrodniach 
z namiętności. To też może przyciągać uwagę, mnie bardzo zainte-
resowało. Mam nadzieję, że do nas nikt nie będzie strzelał… 
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(głos z sali, 2): Dzień dobry, Julia Hoczyk, pracuję w Instytucie Mu-
zyki i Tańca. Rozwijając wątek badań nad modernizmem, chcę 
państwa zaprosić na międzynarodową konferencję, którą Instytut 
organizuje z Uniwersytetem Jagiellońskim w dniach 21-22 września 
2018, i która będzie poświęcona redefinicji tańca w modernizmie. 
Jestem w komitecie organizacyjnym i gorąco zachęcam do zgło-
szeń – wszystkie potrzebne informacje są na stronie Instytutu oraz 
na portalu taniecPOLSKA.pl. Gościem specjalnym konferencji bę-
dzie Susan Manning, wspomniana przez Hannę Raszewską-Kursę 
w porannym wprowadzeniu. Myślę, że zostanie poruszonych wie-
le wątków związanych z losami polskich – i nie tylko – tancerek 
i choreografek. 

  Chciałabym równocześnie bardzo podziękować wszystkim prele-
gentkom i prelegentowi, a także organizatorkom, bo układa się tu obraz 
bardzo zróżnicowanych badań nad tańcem, choreografią, populary-
zacją, edukacją. Niesamowicie ciekawie było mi słuchać wszystkich 
wystąpień, zarówno tu na miejscu, jak i przez live streaming po drodze. 

  Chcę coś dopowiedzieć w odniesieniu do wystąpienia pani Mał-
gorzaty Matuszewskiej. Na studiach ważnym miejscem była dla 
mnie wspomniana przez panią Małgorzatę Matuszewską „biblioteka 
na Koszykowej”, Czytelnia Sztuki, w której do dzisiaj są wszystkie 
pozycje, z jakich wtedy korzystałam – a wtedy jeszcze nie było 
Instytutu Muzyki i Tańca ani jego czytelni. Jestem aktywną czy-
telniczką i użytkowniczką wielu bibliotek Warszawy i sprawdzam 
różne możliwości, szczególnie na Bielanach oraz na Żoliborzu, 
gdzie „biblioteka na Koszykowej” ma oddział im. Haliny Rudnic-
kiej. Jak wspomniała Magdalena Przybysz, jeśli szukamy jakiejś 
pozycji, zgłaszamy się i o nie prosimy, to naprawdę działa. Mamy 
też, jako mieszkańcy miast, w tym Warszawy, takie narzędzie jak 
budżet partycypacyjny, w ramach którego można głosować na całe 
projekty uzupełniania księgozbiorów bibliotek, ale także zgłaszać 
konkretne pozycje. Pracownice – przeważnie panie bibliotekar-
ki – są bardzo otwarte. Na koniec moje bielańskie pytanie: które 
biblioteki pani badała?
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Małgorzata Matuszewska: Dzielnica Bielany bardzo pozytywnie wy-
różniła się w badaniu. Miałam problemy logistyczne, bo niestety 
moje maile były kwalifikowane jako spam i w ogóle nie pojawiały 
się w skrzynkach adresatów. Szczęśliwie udało mi się dodzwonić 
na Bielany – a telefony do wszystkich oddziałów były ważne, 
bo wszyscy cierpią na zasyp maili i nie są w stanie na wszystkie 
odpisywać. Zastępca pani dyrektor – przepraszam, umknęło mi na-
zwisko – oprócz tego, że była bardzo sympatyczna, to kiedyś pisa-
ła pracę o tańcu na wózkach, co mnie oczywiście zainteresowało. 
To nie jest bez znaczenia, kto prowadzi oddział. Być może dzięki 
swoim zainteresowaniom zgodziła się, żebym wysłała wydruko-
wane ankiety pocztą tradycyjną. Odpowiadając na pani pytanie: 
badałam trzy placówki: bibliotekę dzielnicy imienia Staszica, Wy-
pożyczalnię dla Dorosłych nr 120, Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży 
nr 26 i Czytelnię Naukową dzielnicy Bielany. 

(głos z sali, 3): Ja też przez wiele lat chodziłam do Czytelni Naukowej, 
jest bardzo duża. Biblioteki w dzielnicach mają świetne zbiory na-
ukowe, korzystajmy z tego.

Małgorzata Matuszewska: Popieram. Oddziały zwracają na to uwagę: 
jeśli nie ma zainteresowania, to nie inwestują. Fundusze zawsze 
są ograniczone. Im więcej będziemy się odzywać, stukać, mówić 
„to jest ważne, tego szukamy”, tym bardziej odpowiedź bibliotek 
będzie zauważalna. 

 Mam pytanie do pana profesora Nowaka. Jako dziecko w szkole 
podstawowej chciałam tańczyć, a jedyne, co mogłam, to był taniec 
radziecki: sadzenie ziemniaków, moja trauma na lata. Nie było pro-
pozycji polskich tańców narodowych. Brakuje mi tego. Moim zda-
niem w szkołach podstawowych powinna być nauczana baza tańców 
narodowych. Czy pan widzi na to szansę? Uważam, że to by dużo 
zmieniło, bo obecność tańca na co dzień wpaja przyzwyczajenie 
do tańca w ogóle. Pamiętam, że moi rodzice do szóstej rano tańczyli 
rock and rolla, bo taniec był naturalną częścią życia. A teraz coraz 
mniej się tańczy tak prywatnie, w życiu.
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 Tomasz Nowak: Programy szkolne jak najbardziej przewidują taką 
edukację, tylko jej się nie realizuje. Świeżo zmieniła się podstawa 
programowa, więc jej jeszcze nie przestudiowałem, ale kiedy obo-
wiązywała ta wcześniejsza, sześcioletnia, to gdyby chcieć zrealizo-
wać wszystkie treści w niej zawarte, trzeba by uczyć osiem lat… 
Nauczyciele musieli sobie jakoś radzić i coś pomijać. A najchętniej 
rezygnuje się ze sztuki… 

 Z czasów PRL-u pamiętam zajęcia taneczne w szkole podstawowej 
w klasach 1-3. I myślę, że kiedyś nauczyciele byli lepiej przygoto-
wani. Obecnie na Akademiach Wychowania Fizycznego przygoto-
wuje się nauczycieli wychowania fizycznego do prowadzenia zajęć 
tanecznych, ale o ile nie są ludźmi, którzy już coś robią tanecznie 
– na przykład działają w zespole folklorystycznym albo kształcą 
się na profesjonalnych tancerzy towarzyskich – to jest to mrzonka, 
że ktoś ich odpowiednio wykształci. Akademia na specjalizację ta-
neczną ma przeznaczonych maksymalnie trzydzieści parę godzin! 
Przecież to jest wymiar przedmiotu fakultatywnego, a nie specja-
lizacji! Utrzymujemy więc fikcję, że taniec jest w programie, czyli 
zakładamy, że ktoś go będzie uczył, ale ludzi się do tego nie przy-
gotowuje. Nauczyciel miał na akademii trzydzieści godzin, z czego 
jedne zajęcia były o towarzyskim, inne o ludowym, jeszcze inne 
o narodowym. Przecież on w ogóle nie wie, co się dzieje, a do dy-
plomu ma wpisaną specjalizację taneczną. Idzie do szkoły i zajmie 
się tym, co robi najlepiej: siatkówką, piłką ręczną, pływaniem…

 Na czym polegał sukces programów przedwojennych? Było do-
kładnie wyliczone, ile nauczyciel ma godzin, przy czym zakładano, 
że musi mieć jeszcze parę godzin w zapasie na nadrobienie braków 
u słabszych uczniów. Teraz zakładamy, że nie dość, że wszyscy 
są geniuszami, to jeszcze nauczą się szybciej niż przewidzieliśmy. 

Magdalena Malska: Bardzo serdecznie dziękuję za panel paniom 
i panu, dziękuję państwu na widowni i paniom organizatorkom. 
Zapraszam na jutro.
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DYSKUSJA 24.04.2018

Joanna Szymajda: Trudno podsumować jednym zdaniem tak róż-
norodne wystąpienia. Nasuwa mi się stwierdzenie z perspektywy 
historycznej: w zasadzie niewiele się zmienia w kondycji artysty 
i w organizacji pracy artystycznej. Powtarzamy te same schematy 
w innej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej. 

 Mam pytanie do pierwszej panelistki dzisiejszego dnia, związane 
z edukacją w przedszkolach. Frapuje mnie, kto uczy np. rytmiki? 
Czy pedagodzy przedszkolni dodatkowo prowadzą zajęcia z tańca? 
Czy przychodzi ktoś z zewnątrz?

Justyna Stanisławska: W Polsce mamy system mieszany: są pedago-
dzy nauczania elementarnego i specjaliści. Wszystko jest zostawione 
do decyzji dyrektora. Mamy bardzo ogólną podstawę programową, 
a szczegóły jej realizacji są w rękach placówek. 

Joanna Szymajda: A z pani badań w placówkach wynikało, że zajęcia 
prowadzili raczej pedagodzy przedszkolni czy specjaliści? 

Justyna Stanisławska: Pedagodzy. Ale w wielu innych placówkach 
na terenie Warszawy są specjaliści, absolwenci m.in. uniwersytetów 
lub uczelni muzycznych w zakresie rytmiki czy zajęć muzycznych 
i muzyczno-ruchowych. Dlatego jeszcze raz podkreślę, że potrzebne 
jest doprecyzowanie programów.

Joanna Szymajda: I współpraca między przedszkolami a instytucjami, 
światem pedagogów i artystów.

Justyna Stanisławska: Myślę, że współpraca jest, ale wszystkim 
brakuje bardziej instytucjonalnego podejścia, wytycznych, które 
pozwoliłyby pedagogom i specjalistom zbudować program adreso-
wany do konkretnej grupy wiekowej. Inaczej wyglądają dla cztero-, 
inaczej dla pięcio-, inaczej dla sześciolatków.

Joanna Szymajda: Tak, dlatego zastanawiam się, jak tu rozwiązać 
problem. Dokształcać artystów w kierunku pedagogiki wcze-
snoszkolnej? Bo ona jest zupełnie inna niż nauka dorosłych osób, 
prawda? 
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Justyna Stanisławska: Tak. I wielu artystów, którzy chcieliby w swoich 
szkołach tańca prowadzić zajęcia, ma obawy, że nie są przygotowani 
do pracy z tak małymi dziećmi. Więc myślę, że to działa w obie 
strony, ponieważ z kolei pedagodzy często narzekają: „ale ja prze-
cież nie jestem tancerzem”. 

Justyna Szymajda: Mam jeszcze pytanie do pani Sibilskiej: jak w po-
czątkach, w XIX wieku, warszawska szkoła baletowa sytuowała się 
na mapie ówczesnej edukacji baletowej w kwestii jakości kształ-
cenia. 

Joanna Sibilska: W okresie romantyzmu było u nas bardzo dobrze: 
mamy braci Tarnowskich, mamy Teodozję Gwozdecką i oczywi-
ście Konstancję Turczynowiczową. Mamy też obiecującą Karolinę 
Went, która zresztą później wyjechała za granicę, bo podpisała kon-
trakt w Wiedniu i występowała w La Scali razem z Marią Taglioni. 
Wśród naszych początkujących gwiazd była jednak niestety duża 
śmiertelność. Nie możemy sobie wyobrazić, „co by było gdyby”, 
bo mieliśmy dużego pecha. Np. z piątki dzieci Turczynowiczów 
dwóch synów wzięło udział w powstaniach i musiało wyemigro-
wać, a pozostałych troje dzieci było artystami, ale dwoje zmarło 
w młodym wieku na gruźlicę. Kiedy patrzymy na gwiazdozbiór 
tancerzy i tancerek okresu romantycznego, widzimy, że gwiazdy 
są międzynarodowe. Mają korzenie włoskie, ale też swoje indy-
widualne historie. Przebiegają przez karty historii europejskich 
teatrów muzycznych, stając się wspólnym, europejskim dobrem 
baletu romantycznego. Występują w Petersburgu, Moskwie, Paryżu, 
Londynie, czasem kurtuazyjnie w Warszawie. Jak my się mamy? 
Jak na naszą sytuację historyczną bardzo dobrze. Świadczy o tym 
późniejszy okres międzywojnia, odzyskanie niepodległości i go-
towość do podjęcia wyzwań, do starania się, żeby powstał Polski 
Balet Reprezentacyjny. Inna sprawa, że on i tak późno powstał, 
dopiero w 1937 roku, a miało to nastąpić znacznie wcześniej. Prze-
cież Karol Szymanowski komponując Harnasiów realizuje nie tylko 
własne ambicje, ale wspólną chęć, żeby w ten sposób manifesto-
wać niepodległość. Potem były kolejne perturbacje, balet Harnasie 
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nie od razu był realizowany przez Polaków – ale o tym możemy 
podyskutować przy kolejnej okazji. Tak że nie było łatwo: zawsze 
przeszkadzała nam historia i pewne pretensje, bo jesteśmy dosyć 
niezgodnym narodem.

Joanna Szymajda: No i jesteśmy w międzynarodowym środowisku 
do dzisiaj, choć może jakoś inaczej… 

Joanna Sibilska: Choreograficznie trochę słabo.
Joanna Szymajda: Choreograficznie rzeczywiście może mniej, ale 

zaczyna się chyba robić coraz lepiej. 
(głos z sali, 1): Odnośnie tego, co mówiła pani Justyna Stanisławska 

o kształceniu w przedszkolach. Jestem rytmiczką. Za moich czasów 
po skończeniu Wydziału Rytmiki w szkole muzycznej II stopnia 
miało się uprawnienia do prowadzenia zajęć. W trakcie kształcenia 
– nie wiem, czy wszędzie tak było, czy tylko w mojej Pile, w której 
odbywały się też ogólnopolskie konferencje rytmiczek – mieliśmy 
co roku warsztaty z tańca współczesnego, aby później w przedszko-
lu uczyć dzieci w wieku 3-6 lat różnych technik w ramach programu 
rytmicznego. Niestety już nie siedzę w świecie rytmiczek, bo zajmu-
ję się czymś innym, ale wiem, że straciły tamte uprawnienia. Teraz 
w przedszkolu można uczyć dopiero po Akademii Muzycznej. Jaka 
to jest strata! Kiedyś w przedszkolach rytmika była bezpłatna, zaję-
cia trzy razy w tygodniu. A teraz? Wszystkie zajęcia są płatne i nie 
są obowiązkowe, tylko dodatkowe. Czyli pojawiły się systemowe 
rozwiązania, które zmieniły edukację przedszkolną na niekorzyść.

Justyna Stanisławska: W dużej mierze jest to kwestia systemowa. Nie 
wiem, jak wygląda to w innych miastach, ale w Warszawie zajęcia 
rytmiczne są nieodpłatnie, bo odbywają się w ramach tzw. zajęć 
muzyczno-ruchowych – różnie się je nazywa, ale są. Natomiast, 
jak widać, potrzeba większej liczby godzin, bo i pedagodzy, i dzie-
ci, chcą uczestniczyć w takich zajęciach. Podkreślam to, że chcą, 
bo przez bardzo długi czas czytałam w literaturze pedagogicznej 
i w prasie popularnej artykuły o tym, że nikt się nie interesuje tym 
kierunkiem, że to jest za bardzo niszowe, że cieszy się małą popu-
larnością. To nieprawda, jest duże zainteresowanie.
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(głos z sali, 2): Mam pytanie do pani Kupidury. Wspomniała pani, 
że zmienił się system studiowania na tryb stacjonarny. Jak to prze-
kłada się na rzeczywistość?

Zuzanna Kupidura: To dotyczy wyłącznie specjalności Pedagogika 
Baletowa na Uniwersytecie Muzycznym. Są to studia stacjonarne 
w trybie zaocznym, czyli nadal w formie zjazdów: dwa dni pracy – 
niedziela i poniedziałek – co dwa tygodnie. Oprócz tego jest dodat-
kowy kurs zimowy, około tygodnia-dwóch, i kurs letni w wakacje, 
czasem rozciągający się aż do miesiąca. Do tego oczywiście praca 
indywidualna poza zajęciami. Są to już studia niepłatne i myślę, 
że to jest duża zmiana na plus.

(głos z sali, 2): Nazwa stacjonarny kojarzy się ze studiami dziennymi. 
Skąd wynika zmiana trybu, jeżeli są takie same zajęcia, jak były?

Zuzanna Kupidura: Studenci nie do końca mieliby możliwość uczest-
niczyć w zajęciach od poniedziałku do piątku, bo w większości 
mają już zobowiązania zawodowe w innych miejscach, i to w całej 
Polsce. Myślę, że to jest ukłon w tym kierunku, żeby mogli pogodzić 
studia z pracą zawodową. 

(głos z sali, 2): Wspomniała pani w referacie, że na początku na uczelni 
były sekcje A, B i C. To był tryb dzienny, wieczorowy i zaoczny?

Zuzanna Kupidura: Sekcja A to były studia dzienne dla kandydatów 
na nauczycieli, a sekcja B – dla czynnych nauczycieli, którzy wie-
czorem mogli się dokształcać. Potem otwarto sekcję C, czyli studia 
w trybie zaocznym.

(głos z sali, 2): Czyli wtedy była możliwość studiowania dziennego 
i można było to zorganizować. Teraz, kiedy te studia są niepłatne, 
to chciałoby się, żeby wróciła forma studiów dziennych.

Zuzanna Kupidura: Jak najbardziej tego brakuje, nie tylko na specjal-
ności Pedagogika Baletowa, ale też na specjalności Choreografia 
i Teoria Tańca i jeszcze kolejnych, które by mogły zaistnieć w ra-
mach kierunku Taniec. Jest taka potrzeba, ale możliwości na razie 
nie do końca.

(głos z sali, 2): Mam jeszcze prośbę do pani Sibilskiej o komentarz, 
jak wygląda współpraca między Teatrem Wielkim a Szkołą Ba-
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letową od momentu, kiedy te instytucje nie mają już wspólnego 
kierownictwa.

Joanna Sibilska: Po II wojnie przy wsparciu Arnolda Szyfmana szkoła 
szybko mogła zacząć na nowo funkcjonować. Odbudowano jedno 
skrzydło Teatru Wielkiego, w którym zajęcia baletowe uruchomiono 
już w 1951 roku. W archiwach telewizyjnych zachowały się cieka-
we nagrania, np. w repozytorium Telewizji Polskiej na facebooku 
można zobaczyć krótki filmik z lekcją prowadzoną przez Leona 
Wójcikowskiego. Teatr Wielki oddano do użytku nie tak szybko, 
bo aż po dwudziestu latach odbudowy. Opera Warszawska funk-
cjonowała przez ten czas w obecnym Teatrze Roma, a przeniosła 
się na nową scenę dopiero w 1965 roku. Mimo oddzielnego kie-
rownictwa teatru i szkoły, współpraca powinna wyglądać tak jak 
kiedyś, szczególnie w zakresie repertuaru i praktyk scenicznych 
jako wspólnego mianownika.

 Za moich czasów praktyki były przedmiotem szkolnym. Jako uczeń 
czy uczennica brało się udział w takich zajęciach, a repertuar pozwa-
lał na praktykę w partiach mniejszych, większych, dla dzieci, dla 
starszej młodzieży mniej i bardziej zaawansowanej. Tak było przez 
szereg lat i współpraca układała się dobrze. W kształceniu baleto-
wym chodziło przede wszystkim o kształcenie klasyczne z tańcem 
charakterystycznym – i to bardzo dobrze się wpisywało w repertuar 
tamtych czasów. Było wtedy dużo spektakli! Mieliśmy cztery reali-
zacje Jeziora Łabędziego, Don Kichota, Córkę źle strzeżoną. To był 
złoty okres polskiego baletu. Absolwenci po szkołach baletowych 
byli wręcz z automatu angażowani do Teatru Wielkiego w Warsza-
wie albo do innych teatrów muzycznych, także do Polskiego Teatru 
Tańca, od jego założenia w 1973 roku. Była utalentowana młodzież, 
była znakomita kadra z okresu międzywojennego. Zygmunt Dą-
browski, Leon Wójcikowski, Irena Szymańska, Irena Jedyńska, 
Zbigniew Kiliński – to są naprawdę wielkie nazwiska. Dochodzą 
do tego świetni rosyjscy specjaliści: Olga Jordan, Borys Kumysni-
kow, Aleksander Sobol, Gennadij Lediach… Wszyscy absolwenci, 
których mam przyjemność znać osobiście, mający teraz 60-70 lat, 
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wspominają bardzo ciepło tamtych znakomitych nauczycieli – Ro-
sjan, ich wskazówki i dobry szlif. Potem zaczęły się różne zmiany, 
po latach 80. i 90. już nie było takiej kontroli i selekcji artystów. 

  Polityka repertuarowa Teatru nie działa na korzyść szkoły. Jest 
mało spektakli i są one kondensowane w kalendarzu. Szkoła, która 
działa według swojego, i tak intensywnego, programu nauczania, 
nagle ma w takich momentach znacznie większe obciążenie. Pra-
cuje wtedy bardzo dużo, a korzyści są niewielkie. Z jednej strony 
wielkim plusem jest praktyka sceniczna, ale z drugiej strony bra-
kuje przepływu informacji. Dopóki są potrzebne myszy w Dziad-
ku do orzechów, to wszystko dobrze, ale w innym repertuarze nasi 
tancerze-uczniowie nie są potrzebni. Walczymy o to, żeby trakto-
wano nas nie tylko jako źródło narybku i ewentualnych przyszłych 
tancerzy w zespole, a jako instytucję siostrzaną. Ulica Moliera jest 
wąską uliczką, która nie musi być przepaścią między tymi dwoma 
budynkami, może być wspólnym korytarzem. Kiedyś tak było. 

(głos z sali, 3): To się wiąże jeszcze z emancypacją zespołu baletowego 
ze struktury operowej. Mamy autonomiczny Polski Balet Narodo-
wy, który jest międzynarodowym zespołem baletowo-tanecznym. 
On funkcjonuje na zupełnie innych zasadach niż dawne zespoły 
baletowe Teatru Wielkiego, prawda?

Joanna Sibilska: Tak. Polski Balet Narodowy to autorski zespół pana 
Krzysztofa Pastora. Pan Pastor zaangażował czworo tegorocz-
nych absolwentów szkoły, a że klasa jest nieliczna, to jest to spo-
ro. Byłoby dobrze, gdyby ta współpraca zaczynała się wcześniej, 
żeby pan Pastor albo jego baletmistrzowie przychodzili do szkoły 
i po obejrzeniu naszego koncertu mówili, co według nich jest do-
brze, a co do kitu, żeby proponowali udział w letnich kursach z za-
granicznymi nauczycielami. Przejście przez ulicę Moliera zajmuje 
raptem piętnaście sekund!

Joanna Szymajda: Pozostało mi podziękować prelegentkom za pracę 
włożoną w przygotowanie referatów i w poszerzenie naszej wiedzy 
i naszych horyzontów. Dziękuję państwu za uczestnictwo.
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CZEGO BRAKUJE W EDUKACJI TANECZNEJ 
W WARSZAWIE?

(ODPOWIEDZI UDZIELONE W TRAKCIE DYSKUSJI 
23.04.2018

PRZEZ PRELEGENTKI I PRELEGENTA)

Hanna Raszewska-Kursa: Dowiedzieliśmy się wiele o tym, co jest 
i wiele o tym, czego nie ma. Chciałabym rozwinąć ten drugi wątek: 
czego państwa zdaniem brakuje w Warszawie w zakresie edukacji 
tańca? 

Emilia Cholewicka: Wydaje mi się, że kluczowym środkiem do polep-
szenia sytuacji kobiet, której dotyczył mój referat, są rozwiązania 
systemowe, począwszy od zreformowania edukacji profesjonalnych 
tancerzy. Praca tancerza jest trudna i ma swoją specyfikę, o czym 
często się zapomina, w tym zapominają o tym dyrektorzy i mene-
dżerowie zespołów. Potrzebna jest większa świadomość społeczeń-
stwa i odgórna kontrola profesjonalnej edukacji tanecznej.

 Poza tym wydaje mi się, że taniec ma potencjał, żeby szukać nowych 
modeli biznesowych, żeby nie czekać na dotacje państwowe, ale 
szukać alternatywnych źródeł finansowania – jak również nowych 
rozwiązań dotyczących kształcenia tancerzy, którzy wchodzą na ry-
nek nieprzygotowani do pracy w zawodzie, np. junior companies, 
czyli modelu, który w Polsce nie istnieje.

Małgorzata Matuszewska: Moja perspektywa to taniec hiszpański, 
którym zajmuję się od blisko trzydziestu lat. Mój teatr i moja funda-
cja są jednymi z organizacji współtworzących to wspaniałe miejsce, 
jakim jest Centrum Sztuki Tańca w Warszawie. Zawiązanie się CST 
czy też programu, który jest zalążkiem niezależnego miejsca, to dla 
mnie historyczne wydarzenie i bardzo dziękuję władzom miasta 
Warszawy za to, że wsparły tę oddolną inicjatywę. Niemniej jednak 
charakterystyka Centrum Sztuki Tańca jest ukierunkowana raczej 
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na formy współczesne. Chciałabym zachęcić do dialogu między 
wszystkimi technikami tańca. W 2019 roku odbędzie się konferen-
cja „Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI 
wieku”. Jest to bardzo dobry temat i myślę, że można wykorzystać 
to wydarzenie jako okazję do spotkania się różnych technik. Dla 
mnie bardzo istotnym elementem w edukacji jest dialog między 
artystami.

Tomasz Nowak: Oczywiście, zgoda, że z pieniędzmi jest bieda, ale 
sprawa zaczyna się właśnie od – padło słowo bardzo kluczowe 
– rozwiązań systemowych. Osoby, które interesują się tańcem, 
są w bardzo trudnej sytuacji, której sobie często może nawet nie 
uświadamiają. Nie mamy takiej czapki ochronnej, którą ma wiele 
innych dziedzin. Inne dziedziny sztuki są dobrze reprezentowane 
na uniwersytetach i w instytucjach badawczych, np. w Instytucie 
Sztuki Polskiej Akademii Nauk mamy reprezentowany film, teatr… 
a my jesteśmy gościem. Chwała panom profesorom i paniom profe-
sorkom, które nas i naszych uczniów tolerują. Niektóre osoby robią 
w Instytucie doktoraty, ale tak naprawdę jako goście. Nie mamy 
instytucji, w których mogłaby się kształcić kadra dla następnych 
pokoleń. 

 Sprawa idzie dalej, bo ktoś musi oceniać wnioski o stypendia czy 
dotacje. Jeśli wniosek z dziedziny tańca ocenia polonista – bo też 
z dziedziny humanistyki – to wniosek może przepaść dlatego, 
że dla polonisty taniec nie musi być istotny. Często nasza dzie-
dzina w ogóle nie jest reprezentowana w ciałach, które przyznają 
środki na badania. Taniec ciągle jest przyklejony do czegoś, jak 
np. w ramach Instytutu Muzyki i Tańca, z którego przecież miał się 
wyłonić samodzielny Instytut Tańca. A takie traktowanie tańca prze-
kłada się na finanse. Jest też problem partykularyzmów, bo nawet 
te jednostki, które istnieją (uczelnie, organizacje, przedsięwzięcia), 
są często z powodu pewnych partykularyzmów niewystarczająco 
wykorzystane.

Anna Opłocka: W dziedzinie kinetografii brakuje ośrodków, w których 
można się uczyć. Studenci UMFC w Warszawie, gdzie wykłada 
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dr hab. Tomasz Nowak, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach 
z notacji tańca. W Poznaniu Instytut Choreologii przeprowadza raz 
w roku kursy. Warsztaty prowadzone są przez kilka tygodni i, z per-
spektywy osoby pracującej czy mieszkającej w Warszawie, może 
nie być łatwo doskonalić warsztat poza miejscem zamieszkania 
przez tak długi czas. Podczas konferencji w Centrum Sztuki Tań-
ca z Zuzanną Kupidurą poprowadziłyśmy warsztat z kinetografii, 
po którym dużo osób podchodziło z pytaniem, gdzie odbywają się 
regularne lekcje. Niestety nie odbywają się. Brakuje na to miejsca 
i środków. My w Warszawskiej Pracowni Kinetograficznej propa-
gujemy kinetografię, na ile to jest w naszej mocy, regularnie się spo-
tykając i wspólnie ćwicząc. Jednak nie jest to nasze jedyne źródło 
utrzymania. Gdyby kinetografia była dofinansowana, to poświęci-
łybyśmy sporo naszego czasu na np. zapis choreografii. 

Paulina Święcańska: Mogę spojrzeć na sytuację z trzech perspektyw – 
artystki, nauczycielki i organizatorki – a odpowiedź będzie ta sama 
i niestety prozaiczna: brakuje pieniędzy. Gdyby projekty, które 
przedstawiałam w moim wystąpieniu, były lepiej dofinansowane, 
moglibyśmy zatrudniać więcej pedagogów i prowadzić działania 
site-specific na większą skalę. Moglibyśmy regularnie sprowadzać 
wybitnych nauczycieli ze świata, a nie raz-dwa razy do roku. 

 Myślę też, że ludzie z pomysłami, którzy mają w sobie jakieś sza-
leństwo i chęć działania na rzecz zmiany, powinni być wspierani. 
Wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, łączą się, ale wydarzają się 
na poziomie teoretycznym, a tu jest potrzebny poziom praktyczny, 
żeby ta teoria weszła w życie i została zrealizowana. Ludzie, którzy 
to robią, potrzebują wsparcia środowiska, nie tylko finansowego. 

Olga Ziopaja: Moim zdaniem brakuje przede wszystkim norm, które 
zobligują instruktorów do posiadania wiedzy pedagogicznej i kwa-
lifikacji do nauczania tańca. Problem jest również w ograniczonej 
możliwości skorzystania z takiej wiedzy przez osoby, które chcia-
łyby się dokształcać i podnosić kwalifikacje. Większość warsztatów 
prowadzona jest z myślą o tancerzach, natomiast brakuje warszta-
tów metodycznych, gdzie można doskonalić wiedzę o tym, jak uczyć 
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danej techniki, na co zwracać uwagę, jak zapobiegać błędom oraz 
jak pomóc uczniowi w praktyce poprawnego wykonania, co jest 
bardzo istotne ze względu na prawidłową i bezpieczną pracę układu 
ruchu.

(ODPOWIEDZI UDZIELONE MAILOWO
PRZEZ PRELEGENTKI WYSTĘPUJĄCE 24.04.2018)

Anna Banach: Patrząc z perspektywy łódzkiego środowiska tanecz-
nego myślę, że Warszawa ma niezwykle bogatą ofertę edukacyjną. 
Szczególnie od momentu powołania Centrum Sztuki Tańca, gdzie 
pojawiły się np. cykliczne warsztaty pisania o tańcu czy kino tańca. 
Jest wiele miejsc, gdzie można oglądać spektakle, dyskutować, spo-
tykać się z artystami. Dla mnie Warszawa to w tej chwili centrum 
tańca w Polsce, również ze względu na kierunek Taniec na UMFC, 
łączący teorię i praktykę, oraz na Instytut Muzyki i Tańca.

 Nie wiem, czy potrafię wskazać braki. Raczej powiedziałabym, 
że należy rozwijać to, czemu nadano już właściwy kierunek. War-
to kontynuować cykl konferencji dotyczących tańca i choreografii 
i opracować strategię zachęcania publiczności do udziału w nich, 
bo frekwencja nie jest zadowalająca. Pomyślałabym może też o roz-
pisaniu konkursu dla recenzentów tańca i nawiązaniu regularnej 
współpracy ze szkołami pod kątem edukacji tanecznej.

Julia Hoczyk: Oferta dla amatorów istnieje, ale poza ofertą szkół ko-
mercyjnych prowadzona jest w niewystarczającym stopniu. Wśród 
działań realizowanych przez domy kultury i NGO-sy brakuje zajęć 
z technik tańca współczesnego o różnym stopniu zaawansowania, 
a przede wszystkim z somatycznych metod pracy z ciałem czy 
świadomości ciała. W zakresie oferty skierowanej do profesjona-
listów chcących podnosić swoje kompetencje (taneczne, choreo-
graficzne, pedagogiczne) brakuje odpowiednich zajęć i warsztatów 
oraz forum wymiany wypracowanych metodologii pracy: sharing 
practice. Sumując: w warszawskiej edukacji tanecznej poza insty-



265

tucjami brakuje ciągłości projektów w dziedzinie edukacji lub jest 
ona niewystarczająca.

Zuzanna Kupidura: Myślę, że zdecydowanie potrzebujemy posze-
rzenia oferty studiów z zakresu tańca – nowych kierunków i spe-
cjalności oraz stopniowego, ale nieustannego, uniezależniania się 
naszej dyscypliny, również w strukturach uczelnianych. Studia 
o specjalności Choreografia i Teoria Tańca to jedynie dwuletnie 
studia magisterskie w trybie zaocznym. Brakuje specjalności 
ukierunkowanej na kształcenie zawodowych tancerzy. Nie ma też 
możliwości – oprócz 3-semestralnych studiów podyplomowych 
– zdobycia wyższego wykształcenia z zakresu teorii tańca (czy 
szerzej – choreologii).

Katarzyna Milczewska: Moim zdaniem w Warszawie brakuje edukacji 
wyższej w zakresie choreografii w formie dziennej, ale też szerzej: 
różnych typów zajęć z chorografii. Myślę, że jest też duża luka 
w edukacji tanecznej widzów. Chociaż taniec pojawia się częściej 
w warszawskich galeriach i teatrach, większość z tych wydarzeń 
jest bardzo hermetyczna. Potrzebujemy więcej zróżnicowanych 
cykli edukacyjnych. Ponadto brakuje ośrodków i programów ba-
dawczych dotyczących pola tańca i karier tancerzy, choreografów 
oraz innych osób związanych z tańcem. Takie badania pozwoliłby 
udoskonalić edukację i kształtujący się system pod kątem potrzeb 
osób zaangażowanych w rozwój warszawskiej sceny tańca. 

Marta Seredyńska: Mam wrażenie, że edukacja taneczna w Warsza-
wie jest bardzo rozproszona. Jednocześnie zaobserwować można, 
że w stolicy dzieje się dużo, istnieją oferty zarówno dla profe-
sjonalistów, jak i dla amatorów. Zastanawia mnie jednak, na ile 
ta oferta jest bogata dla każdej z grup (chodzi zarówno o wiek, jak 
i o poziom). Wydaje mi się, że najwięcej proponuje się dzieciom 
i młodzieży, mniej jest działań skierowanych np. dla seniorów czy 
dorosłych początkujących, którzy chcieliby jedynie poznać poszcze-
gólne techniki, nie od razu szkolić się w nich profesjonalnie. Jeśli 
zaś chodzi o profesjonalistów, którym poświęciłam więcej uwagi, 
przygotowując referat – mam wrażenie, że po zakończeniu szkoleń 
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w ramach Warsaw Dance Department aktualnie brakuje właśnie 
tego typu inicjatyw. Brakuje programowo rozbudowanych szkoleń, 
w ramach których odbywałyby się zajęcia z różnych technik tańca, 
a także zajęcia choreograficzne czy pedagogiczne. 

Joanna Sibilska: Brakuje mi przepływu informacji wewnątrz środo-
wiska tańca. Jesteśmy podzieleni na nieduże, hermetyczne grupy. 
Chciałabym, żebyśmy częściej odwiedzali się nawzajem i intere-
sowali się pracą innych.

Justyna Stanisławska: Uważam, że brakuje przede wszystkim popula-
ryzacji edukacji muzycznej i muzyczno-ruchowej. Taniec i muzykę 
przedstawia się głównie jako formę rozrywki, rzadko mówi się, 
jaki wpływ mają one na rozwój człowieka przez całe jego życie 
i to w wielu aspektach: fizycznym, psychicznym, twórczym, spo-
łecznym. Brakuje też budowania świadomości, że taniec ma tak 
wiele form, że mogą go uprawiać wszystkie grupy wiekowe – może 
łączyć pokolenia jako sposób na spędzenie razem wolnego czasu, 
chwile relaksu.
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ALEKSANDRA KLEINROK
aleksandra.kleinrok@gmail.com

PODSUMOWANIE – WYPOWIEDŹ 
ZAMYKAJĄCA KONFERENCJĘ

Jest mi niezmiernie miło, że mogliśmy wszystkich Państwa tu gościć. 
Chciałabym na koniec przedstawić kilka krótkich przemyśleń na temat 
tego, co zostało powiedziane w ciągu ostatnich dwóch dni w referatach, 
dyskusjach panelowych i w rozmowach kuluarowych. Głównym tema-
tem, zgodnie z tytułem konferencji, była edukacja. Mieliśmy okazję dys-
kutować ją w bardzo różnych aspektach, przy równoczesnym trzymaniu 
się wspólnego mianownika: Warszawy. Jest to tematyka mi osobiście 
bardzo bliska, ponieważ naukowo też zajmuję się tym miastem, łącząc 
perspektywę muzykologiczną i choreologiczną. Tym większa była moja 
ciekawość związana z poszczególnymi referatami.

W nawiązaniu do wprowadzenia Hanny Raszewskiej-Kursy, otwie-
rającego konferencję, chciałabym przypomnieć, że w nauce o tańcu 
– a właściwie w nauce w ogóle – można wyróżnić dwie perspektywy, 
które wyraźnie się od siebie różnią i chyba trochę nadal spierają: naro-
dową i transnarodową. My staraliśmy się zaś zarysować perspektywę 
lokalną, odnosząc się do Warszawy jako miasta chyba przez nas wszyst-
kich cenionego, a czasem niedocenianego. I może właśnie perspektywa 
lokalna powinna być punktem wyjścia dla dalszych badań w perspek-
tywie narodowej czy transnarodowej. To nasze małe podwórko może 
być początkiem dalszych rozważań, a dodatkowo może także rzucać 
bardzo ciekawe światło na szersze ujęcie stawianych tez.

Podczas konferencji, jak Państwo wiedzą, przedstawiono sześć bloków 
tematycznych w trzynastu referatach, co układa się w pewną perspektywę 
badawczą. Najogólniej określiłabym to w następujący sposób: z jednej stro-
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ny edukacja została zaprezentowana w sensie konkretnym, jako edukacja 
sensu stricte, z drugiej – w aspekcie szerokim, jako edukacja sensu largo. 
To pierwsze ujęcie zostało przedstawione na różnych etapach rozwoju 
człowieka: edukacja przedszkolna, szkolna, akademicka; tak w zakresie 
instytucjonalnym, jak i pozainstytucjonalnym. Tutaj głównym problemem 
i wnioskiem na przyszłość było stwierdzenie, że istnieje pilna potrzeba 
głębokiej zmiany systemowej. W obszarze edukacji sensu largo skupiono 
się na aspektach takich jak metodyka nauczania, ekonomia i rola płci, syl-
wetki tancerzy, projekty edukacyjne, a także na tematach, które pozwoliłam 
sobie określić jako „biblioteki i ulice”, czyli na refleksji nad tym, jak taniec 
jest reprezentowany w bibliotekach i w przestrzeniach miejskich. Tutaj 
głównym wnioskiem i potrzebą wskazaną na przyszłość jest konieczność 
rozwoju badań nad tymi aspektami i rozwoju całej dziedziny.

Obydwie perspektywy zostały przedstawione zarówno w analizie histo-
rycznej, jak i w tej współczesnej, dotyczącej naszej bieżącej rzeczywistości. 
Bardzo się cieszę, że prelekcje i dyskusje miały tak różnorodny charakter. 
Daje to obiecującą perspektywę i możliwość uczestniczenia w oddziel-
nych – ale nie odrębnych – działach naszej dyscypliny, czyli nauki o tańcu. 

Dr Aleksandra Kleinrok (ur. 1985) – doktor nauk humanistycznych w za-
kresie historii – muzykologii. Tytuł doktorski zdobyła na podstawie 
rozprawy napisanej w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2017). Wcześniej ukończyła muzy-
kologię na Uniwersytecie Warszawskim (2009) i Podyplomowe Studia 
Teorii Tańca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (2011). 
W 2013 r. ukończyła szkolenie na warsztatach choreologicznych pro-
wadzonych w Instytucie Choreologii w Poznaniu przez prof. dr. hab. 
Roderyka Langego i mgr Urszulę Loba-Wilgocką. Artykuły autorstwa 
dr Kleinrok można znaleźć w czasopiśmie „Studia Choreologica” i wy-
dawnictwach pokonferencyjnych dotyczących kultury Śląska, teorii 
tańca, pogranicza kulturowego czy zagadnień czasu/rytmu w polskiej 
twórczości ludowej. W swoich pracach zwykle porusza badany pro-
blem w szerszym kontekście kulturowym. Jest członkinią Polskiego 
Forum Choreologicznego, Polskiego Seminarium Etnomuzykologicz-
nego i Warszawskiej Pracowni Kinetograficznej.
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INDEKS NAZWISK

A
Abreu Daniel 118
Achimowicz Anna 64, 66,
Akkanen Otto 205
Al Ani Sabah 208
Alonso Alicia 150
Alter Joe 88
Alwarado Iliana 87
Anczykowska Lidia 88, 89
Andrews Jerome 46
Andrzejewska Paulina 88
Angiolini Gaspar 22
Ankiersztejn Marta 51, 75, 77, 

78, 79, 80, 137, 138, 140, 245, 
247, 248

B
Baciak Mirela 62
Baczyński-Jenkins Alex 60, 65, 117
Baddeley-Lange Diana 102
Balanchine George 141, 143, 144
Balikcioglu Tayla 207
Banach Anna 3, 17, 35, 55, 247, 264
Batawia Janina 39
Batorska Dorota 207
Baudouin de Courtenay Jędrzejewi-

czowa Cezaria 100
Bausch Pina 192, 202, 203
Bazan Tomasz 7, 12, 138, 245
Bednarzowa Bożena 217, 219
Bel Jérôme 142
Berg Judyta  39

Berger August 28 
Bernard Alain 48, 87
Bernardelli Fortunato 23
Besserówna Estera 42 
Biczók Anna 119
Bielawska Alicja 72
Bilska Maria 88 
Bizos Karolina 23 
Blancard Adam 27
Blasis Carlo 25, 26
Bochenek Marta 87
Bocheńska Eleonora 46
Boczarnikow Nikołaj 31
Bogdanowa Nadieżda 25
Bogusławski Wojciech 22
Bondara Robert 89, 90
Borowiec Małgorzata 88
Borri Pasqualle 26
Borzęcka Danuta 89
Bourdieu Pierre 126 
Bożek-Muszyńska Aleksandra 60, 

61, 119, 194, 195
Brandt Józefa Antonina 24
Brattówna Felicja 38, 40, 41
Brown Trisha 192
Bryce Kasson 204
Buczyńska Ziuta  41, 43, 105, 219
Budzyński Konstanty 26
Bujakowski Zbigniew 48
Burzyńska Katarzyna 207
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C 
Calori Wirgiliusz 26
Camille Valerie 46
Carlos-Machej Klaudia  88, 91
Castaldo Domenico 114
Cavallin Nicole 32
Chlewińska Izabela 6, 12, 78
Chmura-Cegiełkowska Katarzyna 

203
Chojnacka Hanna 33, 87
Cholewicka Emilia 4, 17, 137, 140, 

141, 164, 250, 261
Cholewicka Helena 250, 251
Chronowska Ernestyna 27
Ciepliński Jan 29, 43
Cordero Aitana 68
Coulon François 24
Curz Daniel 22
Cygler Wacław 217
Czajkowska Teresa 84
Czarnecka Katarzyna 52
Czechlewska Zofia 251
Czerniewski Wiktor 42
Czyczel Alicja 72

D
Dauberval Jean 23
Dąbrowska Grażyna  97, 100, 102, 

103, 104, 212, 220, 222
Dąbrowska Grażyna Władysława 

zob. Dąbrowska Grażyna
Dąbrowski Zygmunt 32, 39, 259
De Mesa-Kamińska Jadwiga 217
de Valois Ninette 145
Debray Henri 23, 24, 27
Delsarte François 39

Demska-Trębacz Mieczysława 92
Derc Klemens 217
Dimchev Ivo 118
Domagalski Franciszek 25
Domański Tomasz 206, 207
Dorner Willi 200
Drabecka Maria 87, 97, 102, 104
Drabik Joanna 146
Drajewski Stefan 232
Drzewiecki Conrad 46
Duck Katie 67
Duncan Isadora 39, 40
Duport Louis 23
Dupuy Domenique 46
Dupuy Françoise 46
Duwadzińska Kalina 72
Dziadek Magdalena 83
Dzichkouskaya Yulia 206, 207
Dziemidok Rafał 68,119
Dziurosz Aleksandra 59, 62, 63, 88, 

90, 91
Dӧmӧtӧr Luca 119

E
Elsner Józef 23

F
Figurski Bartek 63
Forsythe William 152
Foucault Michel 131
Frejtag Maria 25
Fuller Loïe 39

G
Gajdemska Małgorzata 197, 209
Galiński Piotr 47, 48
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Gardel Pierre 23
Gat Emanuel 142
Giero Henryk 32
Gillert Aleksander 29, 215
Gillert Aniela 27
Ginetti-Guerri Teresa 23
Głowacki Stanisław 97, 99, 100, 

105, 107, 219
Godowska Anna 51, 58, 65, 66, 67
Golec Aleksandra 206, 207
Gorczyca Katarzyna 7, 12, 248
Gordon Edwin 172
Gorzkowska Izabela 31
Górska Stefania 42, 43
Górski Dariusz 90
Grabarczyk Artur 64
Grabowska Jadwiga zob. Majewska 

Jadwiga
Grafczyńska Jadwiga 33
Graham Martha 47, 106, 145
Grassi Raffaele 27, 28
Gregorkiewicz Agata 72
Grekowski Mikołaj 23, 24
Greve Kenneth 158
Grisi Carlotta 25
Grodzieńska Stefania 36, 44, 46
Groke Georg 40, 44
Grossówna Helena 44
Gruntkowska Joanna 72
Gruziel Łukasz 89
Grzybek Feliks zob. Parnell Feliks
Gwardys Maria 31, 33
Gwozdecka Teodozja 256

H
Haduch Małgosia 68

Hamilton Julyen 67
Hanff Sylwia 59, 198, 199
Hennessy Keith117
Hildebrandt-Pruska Marcela 46
Hilsenrad Florentyna 39
Hoczyk Julia 3, 7, 12, 17, 18, 37, 56, 

74, 247, 252, 264
Hop Anna 146
Horn Danuta 44, 47, 48
Hryniewiecka Jadwiga  30, 38, 40, 

41, 43, 46, 212, 220, 221 
Hulanicka Halina 30, 40

I
Ignaczak Jagoda 90
Iwanow Lew 27

J
Jacak Kazimierz 87
Jaques-Dalcroze Emile 30, 38, 41, 

172, 173
Jagusztyn-Krynicki Tomasz 207
Jarzynówna-Sobczak Janina 46
Jasiewicz Halina 39
Jasińska Leandra 82
Jedyńska Irena 32, 259
Jegorowa Lubow 46
Jeleniewski Eugeniusz 217
Jędra Magda 7, 12, 75, 76
Joński Marek 207
Jooss Kurt 39
Jordan Olga 31, 259
Jung Carl Gustav 65
Jurewicz Witold 47, 61
Jurkiewicz Bożenna 32
Jurkowska Paulina 146
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K
Kaczkowski Włodzimierz 64
Kamieniecka Tatiana 72
Kamińska Hanna 58, 65, 229
Kamiński Adam 7, 12
Kappert Detlef 201
Karabela Anna Maria 63
Karasińska Anna 72
Kasprowicz Barbara 31, 84
Kiliński Zbigniew 32, 259
Kleinrok Aleksandra 5, 6, 12, 13, 

137, 251, 267, 268
Klimczyk Wojciech 233
Knefel Magdalena 206, 207
Kniaziewa Kira 31
Knust Albrecht 99, 100, 101
Kociołkowska Bożena 49
Kodaly Zoltan 172
Kokhuis Mia 87
Kokosza Aniela 119
Koleba Artur 83
Kołodziejczyk Kaya 88, 164
Komasa Wiesław 89
Konaszkiewicz Zofia 91
Konius Natalia 31
Koper Sławomir 251
Kopiński Mikołaj 46
Korczyńska Ida 251
Korczyński Zbigniew 251
Korycki Zbigniew 85, 87, 88, 89
Kosieradzka Marta 64, 65, 66
Koss Eugenia 24, 25
Kowalczyk Albin 217
Kowcz Lidia 32
Kozak Edyta 20, 50, 58
Kraczkowska Karolina 72

Krawczyk Jakub 16
Krawczyński Sławomir 51, 66, 67
Kreutzberg Harald 39
Kroczak Karolina 63, 64, 199, 209
Królica Anna 124, 125, 134
Krukowski Wojciech 45,48, 192
Krynicki Tomek J. zob. Jagusztyn-

-Krynicki Tomasz
Krzesiński Feliks 25
Książkiewicz Beata 88, 90, 91
Kucharska-Nowak Małgorzata 86, 

87, 88, 89
Kulesza Michał 215
Kumysnikow Borys 31, 259
Kupidura Zuzanna 3,7, 12, 17, 81, 

96, 106, 184, 247, 258, 263, 265
Kurpiński Karol 23, 214
Kuszner Małgorzata 207
Kutnerówna Franciszka 38,40
Kuzniecowa Raissa 32
Kuźmiński Maciej 65
Kwapiszewska Danuta 41, 43, 44, 

46
Kwaśnicowa Zofia 43, 46, 212, 217, 

218, 219, 220, 221
Kwiatkowski Czesław 218

L
Laban Rudolf 97, 98, 99, 100, 101, 

107
Lamford Timothy 48
Lang Jessica 145
Lange Roderyk 20, 43, 90, 97, 100, 

101, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 249, 268  

Lazarof Lior 119
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Le Doux François Gabriel 22
LeBank Ezra 204
Lecoq Jacques 46
Lediach Gennadij 31, 259
Legrain Wiktoria 27
Lepkoff Daniel 68
Letenajowa Olga 43
Lewandowski Jakub 7, 12, 80
Lewandowski Łukasz 89
Liedeman Wanda Henrietta 23
Livingstone Antonija  118
Loba-Wilgocka Urszula 20, 96, 106, 

268
Louis Adele 23
Lowen Alexander 65
Lubelska Katarzyna 207
Ludwikiewiczowa Alicja 43, 46
Ł
Łosakiewicz Jan 212, 221
Łukaszewiczówna Maria 217
Łukomska Maja 207
Łumiński Jacek 87, 90, 128, 232

M
Maciejak Anna 47
Majchrzak Krzysztof  89
Majewska Jadwiga 122
Makarenko Alisa 64
Makarova Natalia 146 
Malarte Pierette 32
Malinowski Oskar 7, 12, 248
Malińska Marianna 22
Malska Magdalena 18, 90, 137, 249, 

250, 251, 254
Mamontowicz-Łojek Bożena 36, 

37, 38, 42, 45

Mandy Ildiko 114
Maniecki Henryk 87
Manning Susan 252
Mannówna Franciszka 43, 44
Marcinkowa Janina 87, 93, 104
Marczyński Jacek 249
Marek Janusz 7, 12, 49
Martin Nina 196
Maszkiewicz Agata 65
Matuszewska Małgorzata 4, 17, 59, 

137, 226, 243, 252, 253, 261
Mavridou Maria 68
Mazliah Irad 68, 69
Memches Teresa 88
Mendez José 27
Mestenhauser Karol 213
Meunier Hipolit 26, 27
Mayer Gilbert 32
Michajliczenko Irina 31
Mieczyńska Janina 36, 38, 40, 41, 

44, 99, 105, 212, 218, 219
Mieczyńska-Lewakowska Janina 

zob. Mieczyńska Janina
Mierzejewska Jadwiga 42, 43, 46, 

97, 102, 212, 218, 220
Mierzyńska Julia 23, 24
Mindell Arnold 65
Milczewska Katarzyna 4, 17, 123, 

136, 247, 265
Młodzikowska Maria 219
Molska Maja Katarzyna 6, 12, 68, 69
Moniuszko Stanisław 214
Monk Meredith 49
Morawiec Andrzej 88, 89, 90, 91
Morawiec Wiktoria 88
Morelli Anna 22



274

Morelli Cosimo 22
Morozow Nikołaj 31
Mrozek Witold 124, 134
Muller Eckard 204
Mulvey Laura 144
Murphy Laura 68

N
Nagabczyńska Ramona 68
Nireńska Pola 9, 40, 41, 43, 44
Nirensztejn Pola zob. Nireńska Pola
Niżyńska Bronisława 145, 249
Noskow Włodzimierz 87
Noverre Jean Georges 22
Nowak Ewa 89
Nowak Tomasz  4, 17, 90, 91, 97, 

105, 137, 212, 225, 249, 250, 
253, 254, 262, 263

Nowicka Anna 60, 61, 65, 66

O
Ochoa Annabelle 145
Okoń Wincenty tylko bibl.
Olszowska Iwona 204
Oniśk Natalia 6, 12, 78
Opłocka Anna 3, 7, 12, 17, 97, 106, 

110, 137, 262
Orff Carl 172
Orkisiewicz Kazimierz 217
Osiński Ludwik 22, 23
Osiński Szymon 63
Osowicz Aleksandra 205
Ostrowska Irena 97, 103, 104, 212, 

220, 221
Ostrowski-Naumoff Jan 36, 218
Owczarek Jacek 61

P
Palczewska Antonina 25, 26
Pańtak Grzegorz 88
Parnell Feliks 46, 214, 215
Pastor Krzysztof 141, 142, 149, 152, 

260
Pawlak Katarzyna 207
Paxton Steve 196
Peck Justin 145
Pelczyńska Weronika 60, 61, 65
Peretti Serge 46
Péter Petra 119
Peterson Royce Anya 232
Petinetti Gaetano 22
Petipa Marius 27
Petrów Danuta 88
Pflanz Zofia 29, 39
Pflanz-Drubiecka Zofia zob. Pflanz 

Zofia
Piankowa Tatiana 46
Pianowska Małgorzata 66, 200, 204, 

209
Piasecka Danuta 87, 88, 89
Piasecki Jarosław 87, 88, 89
Piastowska Małgorzata 63, 64
Piechota Stanisław 217
Pietruszka Marta 61
Pietrzak Urszula 72
Pion Maurice 23, 24, 25, 27
Piorun Elwira 63, 64, 66
Piotrowska Anna 50, 51, 58, 60, 61, 

62, 114, 193, 194, 195, 204, 209
Piotrowska-Auffret Renata 58, 70
Pite Crystal 145, 159
Plisiecka Maja 150
Polichnowska Ludmiła 23, 24, 25
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Polichnowska Ludmiła Anastazja 
zob. Polichnowska Ludmiła

Polkowski Aleksander 217
Polyak Zuzanna 24
Poniatowski Stanisław August 21
Popiel Jan 25
Popławska Grażyna 82
Prusicka Irena 38, 40, 41, 43, 46
Przybyłowicz Jacek 90
Przybysz Magdalena 17, 140, 252
Ptasznik Magdalena 65, 70, 71, 72
Pudełek Janina 86, 90

R
Raczyńska-Warzec Elżbieta 88
Radecka Monika 87
Radlińska Halina 41
Raszewska Hanna  

zob. Raszewska-Kursa Hanna
Raszewska-Kursa Hanna 3, 6, 11, 

12, 20, 72, 90, 106, 137, 250, 
251, 252, 261, 267 

Ratmansky Alexei 145, 152
Roesler-Żeromska Olga 219
Rojo Tamara 141-142, 158
Rokitnicka Krystyna 87
Romanowa Elżbieta 33
Rosenkranz Ingo 204
Rościszewski Mieczysław 213
Rotbaum Lia 43, 46
Rudnicka Zofia 89, 90
Rudzka Yanka 44
Rutkowska Agata 207
Rymiński Michał 22

S
Salgado Hary 204
Sąsiadek Anna 88
Scaroni Maria F. 68
Schiller Leon 44, 99
Schütze Fritz 123, 124, 125
Sempoliński Ludwik 216
Seredyńska Marta 3, 17, 111, 122, 

246, 265
Shannon Bill 115
Shiloh Noa 71
Shwartz Daniela 204
Sibilska Joanna 3, 17, 21 34, 90, 

246, 247, 256, 257, 258, 259, 
260, 266 

Sibilska-Siudym Joanna zob. Sibil-
ska Joanna

Sier-Janik Barbara 32, 47, 87, 88
Silvestrini Luca 115
Sitańska Dorota 22
Skolimowski Mieczysław 41
Skośkiewicz Urszula 72
Słaboń Grażyna 72
Sławska Olga 32
Sobol Aleksander 31, 259
Socha Edmund 29
Sonnenfeld Adolf 26, 214
Sorel Abramovitsch Ruth zob. Sorel 

Ruth
Sorel Ruth 38, 40, 44, 46
Soszyński Paweł 7, 12
Spałkowska Zuzanna 27, 29
Sroka Czesław 212, 221
Stachniak Ewa 249
Stanisławska Justyna 4, 17, 165, 

178, 247, 255, 256, 257, 266
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Stefani Jan 214
Stępień Wojciech 207
Stokłosa Maria 59, 68
Strauss Anna 25
Strauss Anselm 125, 131
Strauss Karolina 25
Strycharski Dominik 67
Subicz Janusz 65
Sulcas Roslyn 145
Surowiak Maria 31
Suzuki Shinichi 172
Sygietyński Antoni 215
Sygietyński Tadeusz 220
Szaliński Antoni 85
Szenkerówna Pola 41
Szlancowska Helena 24
Szmolcówna Halina 29
Sznarowska Maria 29
Szostak Iza 7,12, 75, 76
Sztarbała Katarzyna 72
Szyfman Arnold 31, 259
Szymajda Joanna 18, 246, 247, 255, 

256, 257, 260
Szymańska Irena 32, 38, 259
Szymańska Izabela 90
Szypiłow Nadia 207

Ś
Śliwiński Bonifacy 29
Śniegocka Dominika 72
Święcańska Paulina 3, 4, 6, 9, 10, 

16, 17, 137, 140, 191, 202, 209, 
211, 249, 263

T
Taglioni Filippo 24, 25, 27

Taglioni Maria 24, 25, 256
Tarasiewicz Irena 88
Tarnowski Aleksander 24, 256
Tarnowski Antoni 24, 26, 256
Teperek Ryszard 212, 221
Thierry Louis 23, 24
Tomasik Jacek 46
Tomaszewska Barbara 87
Tomaszewska Paulina 207
Tomaszewski Cezary 65
Tomaszewski Henryk 46
Topolnicka Irena 32
Toulouse Michel 98
Trawna Julia 25
Trybuła Ilona 51, 59, 67, 68, 90
Turczynowicz Konstancja 24, 25, 

256
Turczynowicz Roman 21, 24, 25, 

27, 256
Turowicz Jadwiga 44
Turska Irena 36, 37, 43, 46, 48, 90, 

233 
Tyzenhauz Antoni 21, 22

V
Vargas Mike 196
Vestris Gaetano 22

W
Wach Anita 66, 67
Waganowa Agrippina 32
Wagner Izabela 123, 124, 126, 129, 

132
Walasik Stella 146
Walczak Jan 27, 29
Wazelin Jacek 88
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Weiss Izadora 146
Wendt Karolina 24, 25
Westphalen Olav 195
Wetługina Natalia 172
Wettyn Fryderyk August 22
Wheeldon Christopher 145
Wieczysty Marian 221
Wielgus Jadwiga zob. Korczyńska 

Ida
Wieman Maria 219
Wierzbicka-Michalska Karyna 102
Wigman Mary 39, 46
Wilk Sandra 52
Willman-Puaczowa Elżbieta 30
Winter Marian 32
Wlazeł Agnieszka 209
Włoczkowska Małgorzata 88
Wojciechowska Klara 72
Wojciechowski Jarosław 212, 221
Wojdat-Sujkowska Bernadetta 88
Wojnicka Iwona 58, 119, 198, 199, 

209
Wójcikowski Leon 30, 46, 259
Wrzosek Kazimierz 89
Wycichowska Ewa 86, 87, 88, 89, 

90, 128
Wysocka Tacjanna 9, 36, 38, 40, 42, 

44, 46
Wysocki Stefan 40, 212, 218

Z
Zaczkiewicz Ryszard 29
Zahradnik Wera 40
Zajączkowski Marek 63
Zajlich Piotr 21, 29, 30
Zambrano David 67
Zamołojko Róża 72
Zapała Witold 87
Zawadzka Hanna 87
Zdrojewska Anita 59
Zdrojewska Maria 30
Zerek Urszula 119
Zgorzelski Piotr 7, 12, 79
Zielińska Joanna 119
Ziopaja Olga 4, 137, 179, 190, 263
Ziółek Marta 67, 117
Złoch Alicja 6, 12
Znamierowska-Prufferowa Maria 

103

Ż
Żeromska Emilia 26
Żurkowski Jan 23,
Żurkowski Leon 23, 25
Żwirblis Jarosław 50
Życzkowska Agata 3, 6, 9, 10, 12, 

16, 137
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