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WSTĘP. 
 

Sztuka jest rzeczą trudną. Jest niepoliczalna, kapryśna, trudna do zdefiniowania i 

oceny. W jej obrębie powstają dzieła zachwycające i straszne, zaangażowane i abstrakcyjne, 

dalekie i bliskie rzeczywistości. Jedną z jej dziedzin jest teatr, który również trudno oceniać 

według tych samych kryteriów, poddawać go łatwym podziałom i podporządkowywać tym 

samym regułom. Odpowiada za wrażliwość, edukuje, porusza, zachwyca. Jest, tak jak cała 

kultura, niezbędnym elementem każdego dojrzałego, wykształconego społeczeństwa. 

Stworzenie odpowiedzialnej polityki kulturalnej, która odpowiada za „ducha” narodu jest tak 

samo ważne, jak stworzenie świetnej służby zdrowia, transportu czy edukacji. Rodzi to wiele 

możliwości, ale i zagrożeń. I choć język sztuki nie jest podstawowym narzędziem polityki, 

nierzadko bywał i bywa wykorzystywany do przekazywania pewnych idei. Dlatego teatry 

często opierają swój twórczy potencjał na antagonizmach, wyrywają się władzy, będąc 

jednocześnie od nich zależne. Trudno także udzielić jednoznacznie dobrej odpowiedzi na 

pytanie: „Według jakich kryteriów finansować kulturę?” Sprawiedliwie? Demokratycznie? 

Oceniać ją czy pozostawić ocenie odbiorców? Jak rozdzielać pieniądze na kulturę? Czym jest 

misja publiczna i czy publiczne instytucje w pełni ją wypełniają? Czy powinno znaleźć się w 

budżecie miejsce na inicjatywy prywatne, które realizują publiczne cele tak samo dobrze, a 

czasem i lepiej niż publiczne instytucje kultury? Te i inne im podobne kwestie podlegają 

dyskursowi krytycznemu od lat i pewnie przez lata budzić będą kontrowersje.  

Praca to powstała z potrzeby rozmówienia się z wieloma mitami, jakie funkcjonują od 

lat w polskim pejzażu teatralnym. Jako dyrektorka Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz 

Kultury zarządzająca dwoma teatrami działającymi z jej ramienia doskonale znam problemy 

polskich teatrów niepublicznych i legendy krążące na ich temat. W pracy ważną rolę 

odgrywać będzie moja insiderska perspektywa, która pomogła mi zrozumieć złożoność tych 

problemów i trudności związane z ich funkcjonowaniem. Praca będzie posiadała elementy 

krytyki i niezgody na politykę kulturalną, sposób myślenia o kulturze, organizację i 

finansowanie instytucji kultury przede wszystkim dlatego, że przez 30 lat wolności zmieniło 

się wszystko i teatr również tej zmiany potrzebuje. Ta praca będzie próbą podjęcia rozmowy 
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o teatrach niepublicznych i niezależnych na tle instytucji kultury, a za znamienny przykład, 

który nie mieści się w żadnych regułach posłuży Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury 

i działające z jej ramienia Teatr Polonia i Och-Teatr, które (jak postaram się udowodnić) 

wypełniając misję publiczną od 15 lat. 

Wprowadzenie zawierać będzie krótki przewodnik po meandrach dość 

nieprecyzyjnego nazewnictwa, jakie od lat funkcjonuje w środowisku teatralnym, a także 

podstawowy podział, według którego dzieli się teatry w zależności od struktury 

organizacyjnej i systemu finansowania.  

Pierwszy rozdział tej pracy poświęcę historii teatru z perspektywy porządku 

własnościowego, wszelkim związkom teatru publicznego i teatru prywatnego, ich 

wielowiekowemu zazębianiu się i krzyżowaniu. Omówię także kilka czołowych prywatnych 

inicjatyw teatralnych, które wpływały na kształt i reorientacje teatru publicznego. To, na co 

także spróbuję zwrócić uwagę, to wpływ polityki na kolejne epoki teatralne na teraźniejszości 

kończąc.  

Drugi rozdział mojej pracy poświęcę obecnej sytuacji teatru publicznego na tle 

publicznych instytucji kultury.  Będzie to część teoretyczno-badawcza, w której zajmę się 

porównaniem struktur, statystyk, finansów, działalności teatrów publicznych i niepublicznych 

i próbą diagnozy, na ile polskie państwo jest dla tych instytucji partnerem, a na ile pozostawia 

je samym sobie. Osobny podrozdział poświęcę obecnej, trudnej sytuacji w obliczu pandemii 

koronawirusa, w której znalazły się teatry i konieczności zajęcia wspólnego stanowiska, które 

być może stanie się początkiem nowego dialogu środowiska teatralnego w Polsce. 

Rozdział trzeci jest próbą przełożenia tych wniosków na działalność konkretnych 

teatrów niepublicznych: Teatru Polonia i Och-Teatru, funkcjonujących z ramienia Fundacji 

Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury. Aby móc dokładnie ocenić styl działania tych teatrów 

należy zagłębić się w historię jego powstania, postać liderki – Krystyny Jandy, która 

wyznacza tym teatrom kierunek i styl, a także przeanalizować repertuar i misję publiczną, 

jaką spełniają te teatry, przy symbolicznej pomocy państwa. Postaram się udowodnić, że teatr, 

w swej zastanej skorupie wymaga fundamentalnej reformy, ponieważ i krajobraz teatralny 

diametralnie się zmienił. 
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ROZDZIAŁ I   

 Wprowadzenie metodologiczne. 
 

Art. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi: „Rzeczpospolita Polska stwarza 

warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości 

narodu polskiego, jego trwania i rozwoju”1, a art. 73 dodaje: „Każdemu zapewnia się wolność 

twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, 

a także wolność korzystania z dóbr kultury”2. To, co tak szlachetnie wybrzmiewa w 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie zawsze ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. 

Państwo polskie nie jest partnerem dla twórców kultury i sztuki, rzadko też, szczególnie w 

ostatnich latach, partie rządzące zajmują się konstytucyjnym obowiązkiem upowszechniania 

kultury. Dzieje się to, spodziewać się można, z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, 

zdaniem państwa i zdaniem polityków kultura się nie opłaca. Próżno jest poszukiwać w 

programach partyjnych poważnej koncepcji polityki kulturalnej Polski, mimo że według 

ostatnich badań sektor kultury generuje 3,5% PKB, wyprzedzając tym samym przemysł 

górniczy i rolniczy. Po drugie, jeżeli już kultura i sztuka się państwu opłacają, to tylko w 

kontekście uczynienia z nich instrumentu przenoszącego treści ideologiczne. Nie jest to nowa 

tendencja - od dawna kolejne ustroje społeczno-polityczne próbują wykorzystywać cały 

dorobek intelektualny społeczeństwa – kulturę, sztukę czy naukę i podporządkowywać je 

nowym ideologiom. To one najczęściej stają się „ofiarami” działań partyjnego 

establishmentu, który próbuje wpływać na niezależność intelektualną społeczeństwa. Z 

drugiej strony jednak to kultura, sztuka i nauka wybijają się na niepodległość jako pierwsze 

budując fundament dla przyszłych rewolucji politycznych i światopoglądowych. Dragan 

Klaić w swojej książce Gra w nowych dekoracjach korzeni teatru publicznego poszukuje w 

XIX-wiecznej ideologii narodowościowej3. Oto naród poszukający tożsamości odnajdywał ją 

w teatrze, zatem państwo łożyło na jego utrzymanie. Jednak to, co czyniło teatr kształtującą 

postawy platformą ideologiczną, dążącą do własnego oświecenia i pogłębienia 

samoświadomości, coraz częściej sąsiadowało z pokusą czynienia z niej tuby propagandowej. 

                                                
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/1.htm [dostęp 20 lipca 
2020 r.]. 
2 Tamże.  
3 D. Klaić, Gra w nowych dekoracjach. Teatr publiczny pomiędzy rynkiem a demokracją, Warszawa– Lublin 
2014, str. 19. 
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Być może właśnie dlatego z czasem zaczęły wyrastać obywatelskie inicjatywy, amatorskie 

grupy teatralne i niewielkie, awangardowe teatry szukające nie tylko nowych form i stylów, 

ale także nowych treści. Równie szybko okazało się bowiem, że potencjał twórczy człowieka 

nie pozwoli zamknąć się w pancerzu konkretnych treści i form. „Sztuka, niezależnie od tego, 

czy nada jej się odrębny status czynnika kulturotwórczego, czy przyjmie się, że stanowi 

podstawową kulturową działalność, stanowi niezmiennie bardzo istotny element kulturowego 

pejzażu. Przede wszystkim, dlatego, że właśnie w spontanicznym, wolnym i kreatywnym 

działaniu można upatrywać specyfiki ludzkiego działania, jak również przez różnorodność 

artefaktów, poczucia estetyczności, czy potrzeb kreacji można doszukiwać się różnic 

pomiędzy poszczególnymi kulturami”4, jak pisze filozofka, Joanna Hańderek. 

Historia teatru w Polsce jest, tak jak cała historia Polski, burzliwa. Widać w niej dość 

wyraźnie wpływ polityki i sytuacji historycznej. Teatry narodowe, które przekazywano w 

prywatne ręce, teatry prywatne, które ulegały upaństwowieniu, procesy centralizacji i 

decentralizacji, tuby propagandowe, przedstawienia milowe, które rozpoczynały zmianę 

biegu historii, to tylko niektóre z zawikłanych ścieżek jakie przybył teatr do dzisiaj, a i pewne 

jest, że polski teatr nadal jest w drodze. Coraz częściej daje się słyszeć głosy o konieczności 

zmiany anachronicznego ustroju teatralnego, który obecnie w żadnej mierze nie służy i nie 

odzwierciedla potrzeb środowiska artystów ani ich nie chroni, dalej o kulejącej polityce 

kulturalnej, potrzebie partnerstwa ze strony państwa, które skupia się głównie na podmiotach, 

których jest organizatorem. Podział teatrów w Polsce od lat jest problematyczny. O ile 

dokładnie wiadomo, gdzie jest miejsce teatrów prowadzonych przez państwo (choć sposób 

ich zarządzania i poziom partnerstwa pozostają od lat dyskusyjne), o tyle teatry, które 

wyrosły onegdaj z obywatelskiej inicjatywy i ruchu alternatywnego, dziś często przybierają 

różnorodne formy, na które państwo pomysłu nie ma i nie wie, jak je traktować i według 

jakiego porządku dzielić.  Obecnie można posługiwać się podziałem teatrów wynikającym z 

poziomu zinstytucjonalizowania, porządku organizacyjnego, finansów, rodzaju prowadzonej 

działalności, sektora czy też misji. Do głębszej refleksji na temat sytuacji teatrów 

niepublicznych i ich miejscu w pejzażu teatralnym trzeba omówienia kilku płaszczyzn, na 

których można dokonywać podziałów i związanych z nimi niejasności. Pierwszą, o której 

warto napisać jest płaszczyzna prawno-organizacyjna. Według najprostszego stosowanego 

podziału dzielą się teatry na: 

a) instytucjonalne, zwane także repertuarowymi  

                                                
4 J. Hańderek, Pojęcia i definicje kultury, http://www.pjac.uj.edu.pl [dostęp 20 lipca 2020 r.]. 
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b) nieinstytucjonalne, zwane także alternatywnymi.  

Podział ten wynika wprost z art. 10 zawartego w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej instytucji kultury z 25 października 1991:  

„Art. 10 

1. Podmioty tworzące instytucje kultury, o których mowa w art. 8 i 9, zwane są dalej 

organizatorami. 5 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o instytucji kultury bez bliższego określenia – należy przez to 

rozumieć zarówno państwową, jak i samorządową instytucję kultury”.6 

 Hanna Trzeciak w swojej książce Ekonomika teatru podkreśla jednak, że takie 

nazewnictwo wydaje się problematyczne: „Nieklarowna jest także klasyfikacja teatrów ze 

względu na poziom zinstytucjonalizowania. […] W rzeczywistości wiele teatrów zaliczanych 

do grupy teatrów alternatywnych funkcjonuje jako wyodrębnione w sensie organizacyjno-

prawnym podmioty”7. Źródła tego podziału odnaleźć można w latach pięćdziesiątych i 

sześćdziesiątych, kiedy w latach odwilży grupy młodych ludzi, najczęściej studentów, 

organizowały na własną rękę działalność teatralną. Ich motywacją był bunt, chęć protestu 

wobec obowiązującej wtedy wszędobylskiej cenzury. Dziś pojęcie instytucji kultury wynika 

wprost z ustawy i jest o tyle problematyczne, że to sama ustawa nadała pojęciu „instytucji 

kultury” konkretną cechę – zależności finansowej i organizacyjnej od państwa. Samo słowo 

instytucja wg wszelkich nauk o zarządzaniu oznacza twór społeczny, czyli „rzecz 

zorganizowaną”, w której skład wchodzą ludzie i ich aparatura8, w gospodarce zaś pojęcie 

instytucja, obejmuje również przedsiębiorstwa. Terminu tego zwykło się używać wymiennie 

ze słowem organizacja, które jak podaje Słownik PWN oznacza: 1. «grupę ludzi lub państw 

mających ustaloną strukturę i działających razem, aby osiągnąć wspólne cele» 2. «sposób 

zorganizowania czegoś»9. Oba pojęcia w języku potocznym stosowane są wymiennie. 

Według tego podziału instytucje kultury to instytucje posiadające osobowość prawną. Ich 

działalność reguluje Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

instytucji kultury. Organem założycielskim tych teatrów, czyli ustawowo zwanym 

organizatorem tych teatrów mogę być jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla 

(np. miasto czy województwo) lub organy centralne, czyli Ministerstwo Kultury i 

                                                
5 Art. 8 i 9 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej instytucji kultury wymienia dwóch 
organizatorów – jednostki samorządu terytorialnego oraz ministrów oraz kierowników urzędów centralnych 
6 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej instytucji kultury, 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911140493/U/D19910493Lj.pdf [dostęp 20 lipca 2020 r.] 
7 H. Trzeciak, Ekonomika teatru, Warszawa 2011, str. 28. 
8 J. Zieleniewski, Organizacja zespołów ludzkich, Warszawa 1976, s. 84. 
9 Słownik PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/ [dostęp 20 lipca 2020 r.]. 
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Dziedzictwa Narodowego. Wszystkie inne (wg tego podziału) to teatry nieinstytucjonalne 

(fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa osób fizycznych lub prawnych). Trzeciak w 

swojej rozprawie proponuje także inny możliwy podział, klasyfikację sektorową. W takim 

podziale mamy do czynienia z:  

a) teatrami publicznymi (sektor publiczny);  

b) teatrami non-profit (sektor non-profit);  

c) teatrami komercyjnymi (sektor prywatny); 

Autorka celowo nie używa sformułowania „teatry prywatne”, ponieważ mogłyby być 

rozumiane również jako organizacje non profit (jak bywa to w innych krajach europejskich). 

Chciałabym jednak zwrócić uwagę na inny przymiotnik użyty w tym podziale, który jest 

kontrowersyjny i coraz częściej budzi sprzeciw. Chodzi o przymiotnik „publiczny”. Zanim 

przyjrzymy się tej definicji w kontekście teatru warto sięgnąć do Słownika języka polskiego 

PWN, żeby określić, co to pojęcie oznacza:  

„Publiczny: 

1. «dotyczący całego społeczeństwa lub jakiejś zbiorowości» 

2. «dostępny lub przeznaczony dla wszystkich» 

3. «związany z jakimś urzędem lub z jakąś instytucją nieprywatną» 

4. «odbywający się przy świadkach, w sposób jawny»”10. 

Wg powyższej definicji przymiotnik „publiczny” charakteryzuje przede wszystkim 

powszechność, ogólnodostępność, służenie ogółowi, wspólnotowość. W kontekście teatru 

przymiotnik ten funkcjonuje najczęściej wymiennie z „państwowy”. Oznacza to, że 

stosowany jest najczęściej w aspekcie porządku organizacyjnego, nie zaś funkcji, jaką 

powinien spełniać. Ta niejasność była także powodem sporów i kontrowersji wokół decyzji, 

czy 250-lecie święcił w 2015 roku teatr publiczny, czy też narodowy (zdecydowano, że 

publiczny). „Ja konsekwentnie we wszystkich wypowiedziach, również wypowiedziach 

czysto akademickich odróżniam państwowy i publiczny. Jeżeli używam określenia 

„publiczny” to odnoszę to przede wszystkim do funkcji, którą coś powinno spełniać, co 

oznacza, że nie akcentuję problemu kontroli własnościowej. Publiczny oznacza dla mnie 

działanie dla pewnego celu, który definiujemy jako wspólny”11 – ta wypowiedź Jerzego 

Hausnera, wybitnego ekonomisty, wydaje się najbardziej odpowiadać tej definicji i najpełniej 

tłumaczyć problematyczność tego określenia. Od lat zmagamy się bowiem z mitem, że teatr 

                                                
10 Tamże.  
11 Wypowiedź J. Hausnera podczas spotkania "Publiczne, czyli jakie?" 24 czerwca 2015 w Instytucie 
Teatralnym. Zapis wideo: https://www.youtube.com/watch?v=5ahiZfmAumk [dostęp z 22 lipca 2020 r.]. 
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publiczny to teatr bardziej wartościowy (i państwowy), a teatr niepubliczny to zwykle teatr 

komercyjny (i prywatny). Dariusz Kosiński w swojej rozprawie napisanej z okazji 250-lecia 

teatru publicznego w Polsce pisze: „Z ekonomiczno-organizacyjnego punktu widzenia teatr 

publiczny od innych rodzajów teatrów (przede wszystkim prywatnych) odróżnia to, że jest 

finansowany ze środków publicznych (państwowych, samorządowych) ze względu na wagę i 

wartość, jaką ma dla życia społecznego i indywidualnego, a także dla dziedzictwa i kultury 

narodowej”12. Jest to wypowiedź, z którą zdecydowanie się nie zgadzam. Bo czy z pełną 

odpowiedzialnością można stwierdzić, że wystarczy otrzymywać stałą subwencję od państwa 

czy samorządu, żeby móc o sobie powiedzieć, że spełnia się funkcję publiczną? Takie 

kryterium oznaczałoby, że niezależnie od tego, jaką wartość i jaką jakość ma przedstawienie, 

to spełnia funkcję publiczną, bo jest realizowane za publiczne pieniądze. Z tym mitem 

postaram się jednak rozprawić w kolejnych rozdziałach, szczególnie podczas analizy 

działalności Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury. Po drugiej stronie teatru 

publicznego stoi więc teatr niepubliczny, czyli teatr niezależny od państwa. Tu także podział 

nie zawsze jest klarowny i równie często uznaje się wszystkie niezależne od państwa teatry za 

teatry prywatne. W swoim raporcie Przemiany organizacyjne teatru w Polsce w latach 1989–

2009 Paweł Płoski dokonuje podziału teatrów niepublicznych  (czyli nieprowadzonych przez 

samorząd czy państwo) for profit (funkcjonujące jako spółki i przedsiębiorstwa) – opierające 

działalność na prawie handlowym i rygorach Ustawy o działalności gospodarczej z 23 

grudnia 1988 r., oraz non profit (organizacje pozarządowe – stowarzyszenia i fundacje), które 

zysk przekazują na wspieranie określonych inicjatyw, najczęściej na swoją działalność 

statutową, dalej na teatry offowe.  

Organizacje non profit działają na podstawie Prawa o stowarzyszeniach z 23 lutego 

1990 roku oraz Ustawy o fundacjach z 6 kwietnia 1984 roku. Mogą także pod pewnymi 

warunkami ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego w myśl Ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. Każda z tych 

organizacji boryka się z innymi problemami wynikającymi z różnych ustaw, na podstawie 

których działają, różnych zasad finansowania i struktur organizacyjnych. Wszystkie omówię 

szczegółowo w rozdziale III, dotyczącym obecnej organizacji życia teatralnego na podstawie 

teatrów warszawskich. 

 W swojej pracy muszę zdecydować się jednak na pewne nazewnictwo i mimo 

kontrowersji związanych z przymiotnikiem „publiczny” decyduję się używać go przy 

                                                
12 D. Kosiński, Teatr publiczny – azyl pod napięciem, 2015. 
http://250teatr.pl/idea,teatr_publiczny_azyl_pod_napieciem.html [dostęp z dn. 2 lipca 2020 r.]. 
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podstawowym podziale teatrów, ponieważ jest powszechnie stosowany, ponadto nie powstała 

do tej pory żadna alternatywa, która precyzyjniej opisywałaby faktyczny podział teatrów w 

Polsce. Stosować będę podział teatrów na publiczne (mimo kontrowersji związanych z tym 

przymiotnikiem) – tym mianem określać będę wszystkie teatry, które zgodnie z ustawą mają 

status instytucji kultury oraz na niepubliczne – mając na myśli wszystkie teatry 

nieinstytucjonalne, należne do sektora for profit i non profit. Opisując poszczególne typy 

teatrów niepublicznych stosować będę określenie „prywatne” dla wszystkich teatrów, 

zorganizowanych jako spółki czy przedsiębiorstwa oraz określenie „non profit”/”trzeciego 

sektora”, dla wszystkich teatrów zorganizowanych w stowarzyszenia i fundacje. 

Osobną kwestią pozostają modele finansowania organizacji, które należy pokrótce 

opisać. Teatry publiczne, które funkcjonują na podstawie Ustawy o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej instytucji kultury otrzymują od organizatora stałe 

dotacje podmiotowe, które pozwalają utrzymać budynki, etaty, pozwalają instytucji 

funkcjonować i produkować nowe spektakle. Zdecydowana większość z nich pozostaje pod 

opieką samorządów terytorialnych, a zaledwie kilka z nich funkcjonuje z ramienia 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do organizatorów należy wybór dyrektora. 

W teatrach samorządowych dyrektorzy powoływani są najczęściej w drodze konkursu, który 

w przypadku instytucji samorządowych co do zasady jest obowiązkowy. W teatrach 

państwowych dyrektor mianowany zostaje w drodze konkursu lub powołania przez ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Teatry publiczne mogą brać 

udział w konkursach na dotacje celowe, organizowanych na szczeblu państwowym i 

samorządowym. Taki system organizacji teatrów państwowych usankcjonował się po 

gruntownej reformie administracyjnej przeprowadzonej w 1999 roku, którą bliżej opiszę w 

kolejnym rozdziale. Teatry prywatne z kolei rzadko kiedy starają się o finansowanie 

zewnętrzne (takie jak dotacje celowe), ponieważ w swojej istocie działają dla zysku. Mogą 

ubiegać się o granty w ramach programów ministerialnych, jednak zostają wykluczone z 

prawa o ubieganie się o dotację samorządową. Czy powinny mieć prawo do starania się o 

finansowanie zewnętrzne i tak jak instytucje non profit walczyć o pomoc państwa? Mogą 

rzecz jasna prywatne teatry znaleźć mecenasów czy sponsorów i czasami znajdują, jednak 

sponsoring kultury wciąż nie jest w Polsce praktyką na tyle popularną, żeby odgrywać 

znaczącą rolę kulturotwórczą. Jeśli zaś mówimy o teatrach non profit zaznaczyć trzeba, że co 

do zasady nie działają one dla zysku, a nadrzędną wartością, którą chcą wytworzyć nie jest 

wartość ekonomiczna. Oczywiście może być to wartość dodatkowa, jednak nie to jest zadanie 

podstawowe. Samorządy i Ministerstwo mogą wspierać organizacje non profit w ramach 
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organizowanych konkursów i programów operacyjnych. Dorota Ilczuk w swojej Ekonomice 

kultury opisuje różne możliwości pozyskiwania środków przez instytucje trzeciego sektora, a 

wśród najważniejszych podkreśla: darowizny od darczyńców publicznych i prywatnych, 

dochody z prowadzenia własnej działalności gospodarczej, opłaty ludności za usługi, wpływy 

ze zbiórek publicznych, bezpośrednie i pośrednie wsparcie państwa i samorządów, np. 

w postaci dotacji celowych czy ulg i zwolnień podatkowych dla darczyńców i ich 

beneficjentów13.  

Teatry publiczne i teatry niepubliczne różnią się zasadniczo strukturą organizacyjną. 

Na wstępie warto podkreślić, że teatry publiczne dysponują stałym zespołem teatralnym i jest 

po podstawowa różnica, cała reszta – organizacja przestrzeni, magazyny, zespół 

administracyjny i techniczny, ilość produkcji teatralnych, częstotliwość grania i frekwencja i 

przede wszystkim wartość artystyczna – cała ta rzesza aspektów nie jest już tak prosta do 

zakwalifikowania. Wiadomo, że teatry niepubliczne rosną w siłę i z każdym rokiem stają się 

coraz wyraźniejszą alternatywą dla teatru publicznego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 D. Ilczuk, Ekonomika kultury, Warszawa 2014, str. 157. 
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ROZDZIAŁ II  

Między teatrem publicznym a niepublicznym – historia.  
 

Historia polskiego teatru, jego zawiłości i zwroty akcji, konotacje z państwem i bunty 

przeciwko państwu zawsze towarzyszyły historii i sytuacji politycznej w kraju. Nierzadko 

starano się wziąć teatr pod opiekę finansową państwa, równie często okazywało się, że w 

parze z opieką finansową idzie bezkompromisowa opieka merytoryczna, czyli próba 

wpływania władz na repertuar i wymowę ideologiczną wystawianych spektakli. Instytucje 

publiczne, prywatne, spółki, działówki, spółdzielnie, kombinaty to tylko kilka przykładów 

prawno-organizacyjnych, w które zbierali się twórcy, ludzie kultury, aktorzy i wszystkie 

kreatywne grupy zapaleńców, by tworzyć teatr. 

 

2.1 Początki. 
 

Kiedy w 1765 roku Stanisław August Poniatowski zdecydował się powołać teatr 

kierował się jedynie własną potrzebą rozrywki i wzmocnienia jego splendoru. Na etapie 

wprowadzania idei oświeceniowych w życie polskiej szlachty i reszty społeczeństwa teatr 

miał uchodzić za narzędzie reform politycznych i wpływać na modernizację polskiego 

społeczeństwa. W towarzystwie nowo powołanej świeckiej Szkoły Rycerskiej i wzorowanego 

na francuskim „Spektatorze” piśmie „Monitor” kształtować się miało nowoczesne i 

zmodernizowane społeczeństwo. 19 listopada roku 1765 o godzinie 18.00 w starej saskiej 

Operalni premierą specjalnie napisanych na tę okazję „Natrętów” Józefa Bielawskiego 

narodził się Teatr Narodowy i pierwsza instytucjonalna scena publiczna. I jak historia 

pokazuje splot prywatnych i państwowych inicjatyw teatralnych zaczął się niedługo później, 

tak jak i wszystkie związane z tym kłótnie, spory i waśnie. W 1767 roku Król został 

zmuszony do zamknięcia teatru, ze względu na pogarszającą się sytuację polityczną, która 

niedługo później doprowadziła do I rozbioru. Od 1771 roku pod względem formalnym to 

prywatni antreprenerzy, zdobywając monopol teatralny ustanowiony przez sejm delegacyjny, 

organizowali Teatr Narodowy. „Spółkę teatralną” założył jako pierwszy August Sułkowski, 

który w 1774 roku zdobył monopol teatralny. Zobowiązał się przy tym do budowy 

pierwszego profesjonalnego gmachu teatralnego i, co warto podkreślić, zrobił to na własny 

koszt. Do tego czasu miejscem występów polskiego zespołu aktorskiego miał być pałac 

Radziwiłłowski na Krakowskim Przedmieściu. Do spółki teatralnej Sułkowskiego dołączył 
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książę herbu Łodzia – Adam Poniński i kamerdyner Stanisława Augusta Poniatowskiego – 

Franciszek Ryx. Ten ostatni już rok później zerwał spółkę i przy pomocy sądu, w którym 

wysunął roszczenia finansowe wobec Augusta Sułkowskiego, przejął monopol teatralny. 

Dzięki pomocy finansowej króla doprowadził do budowy gmachu teatralnego na placu 

Krasińskich, z widownią liczącą 800 miejsc, która zakończyła się w 1779 roku. Dalsze 

dziesięciolecia prywatni inwestorzy nierzadko budowali gmachy teatralne z nadzieją na 

wynajmowanie ich grupom przyjezdnym, albo z wiarą w stałą działalność kulturalną, tak jak 

w przypadku warszawskiego Teatru Polskiego wybudowanego przez Arnolda Szyfmana w 

1909 roku. Kiedy ten podobno niepozorny doktor filozofii przybył w 1908 roku do Warszawy 

z Krakowa, przesiąknięty czarem krakowskiej cyganerii i pełen optymizmu szybko zdobył 

życzliwość i uznanie środowiska literackiego. Jego pierwszą inicjatywą było otwarcie 

kabaretu literackiego Momus w restauracji przy Wierzbowej, obok Teatru Wielkiego. W 1908 

roku, kiedy wybuchła wiadomość, że Szyfman postanawia zbudować swój teatr w Warszawie 

kpiono z jego utopijnej wizji. Środowisko artystyczne nie wierzyło w budowę gmachu 

teatralnego, przemysłowcy zaś, książęta i hrabiowie pozwolili Arnoldowi Szyfmanowi 

opowiedzieć o swojej wizji. Jego kilkuletnia droga do zbudowania własnego teatru jest do 

dzisiaj przykładem, że żelazny upór, wiara w sukces, pracowitość i konsekwencja może 

doprowadzić do realizacji marzeń. W 1910 roku odbyło się u ordynata Maurycego hr. 

Zamoyskiego pierwsze zebranie zainteresowanych budową. W trakcie zebrania Szyfman 

pokonał sceptycyzm zebranych i w 1911 roku zakupiono plac pod budowę. Koszt budowy 

gmachu szacuje się na 735 tysięcy rubli. Kontraktem dzierżawnym na 10 lat oddano dyrekcję 

Arnoldowi Szyfmanowi, a 29 stycznia 1913 roku odbyła się historyczna premiera „Irydiona”. 

Należy podkreślić, że nowo powstały gmach był nie tylko powiewem odnowy artystycznej, 

ale i technicznej. Amfiteatralna widownia liczyła 1048 miejsc, na scenie zamontowano 

pierwszą w Polsce scenę obrotową, nowoczesne oświetlenie, profesjonalne, wygodne 

magazyny na dekoracje oraz gustownie urządzone garderoby upiększone malowidłami 

Frycza. „Otwarcie Teatru Polskiego przy ulicy Oboźnej stało się świętem narodowym. W 

świecie małej Warszawki, w tym licho odbitym blasku Paryża, w świecie Semadeniego, 

Udziałowej, wyścigów konnych i Klubu Myśliwskiego, pośród gnuśnych Rozmaitości, farsy 

w Letnim, operetki wiedeńskiej w Nowościach, wyrósł niespodziewanie w osiemsettysięcznej 

Warszawie nie tylko pierwszy wielki teatr prywatny, ale pierwszy wolny teatr polski, który 

poezję romantyczną rozerwał, mimo ograniczeń cenzury, pęta carskiej polityki kulturalnej, 
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był „fontanną polskości”, dokonał rewolucji w życiu kulturalnym i był ostatnim w pięcioleciu 

przedwojennym jednym ze zwiastunów listopada 1918”14 – jak pisał Edward Krasiński w 

swojej książce „Warszawskie sceny 1918-1939”. Kolejne dwadzieścia lat istnienia tego teatru 

to historia sukcesów i upadków, i z tych upadków podnoszenia. Teatr nie upadł, trwał, 

przepoczwarzał się w trakcie wojny, wreszcie został upaństwowiony w 1945 roku. Dziś jest 

teatrem publicznym, działającym pod Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego.  

Na przełomie XIX i XX wieku spadkiem po rządach carskich były finansowane przez 

władze  Petersburga Warszawskie Teatry Rządowe, które dysponowały pięcioma scenami z 

zespołami artystycznymi – Teatrem Wielkim, Teatrem Nowości, Teatrem Rozmaitości, 

Teatrem Letnim oraz Teatrem Nowym15.  Odzyskanie niepodległości było kolejnym 

zwrotnym momentem. Do dziś krąży legenda, że 10 listopada 1918 r. w warszawskim Teatrze 

Polskim grano tego dnia „Cyrulika sewilskiego” Piotra Augustyna Caron de Beaumarchais w 

reżyserii Aleksandra Zelwerowicza. Leon Schiller, wtedy kierownik muzyczny teatru, 

podczas tego spektaklu grał za kulisami na szpinecie muzykę starofrancuską. Kiedy dotarła 

do niego wiadomość, że Niemcy ponieśli w wojnie klęskę, zagrał „Marsyliankę”, czym 

poderwał całą publiczność.16  

 

2.2 Międzywojnie. 
 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pojawiła się w zamyśle szlachetna idea, 

aby kultura mogła być wyzwolona od komercyjnych zobowiązań i mogła w pełni służyć 

wolnemu społeczeństwu. Jak się okazało, nowo odradzająca się Polska nie była w stanie 

finansowo podołać takiemu zamysłowi. W 1918 roku powstało Ministerium Ochrony Kultury 

i Sztuk pięknych, na czele którego stałą Medard Downarowicz, działacz PPS, nominat 

premiera Moraczewskiego. Ministerium miało wynosić teatry ponad poziom przedsiębiorstw, 

czyniąc je instytucjami w pełni artystycznymi. Szybko okazało się, że Polska jest na tyle 

uboga, że nie tylko nie jest w stanie wziąć na siebie obowiązku utrzymania teatrów, ale i 

utrzymania samego ministerium. W 1922 roku Sejm ze względów oszczędnościowych 

uchwalił zniesienie powołanego trzy lata wcześniej Ministerium Kultury i Sztuk Pięknych. 

                                                
14 E. Krasiński, Warszawskie sceny 1918-1939, Warszawa, 1976 r., str. 89. 
15 Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, Warszawa, 1978 r., str. 145. 
16 Prof. A. Kuligowska-Korzeniewska: po teatrze w 1918 r. oczekiwano, że spontanicznie wyrazi chwilę 
odzyskania niepodległości, Anna Kruszyńska, https://dzieje.pl/ [dostęp z 3 sierpnia 2020]. 
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Od tej pory istniał aż do końca II Rzeczypospolitej jedynie departament w Ministerstwie 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Sama władza w okresie międzywojennym 

niespecjalnie interesowała się teatrem. Po ostatecznym rozpadzie Warszawskich Teatrów 

Rządowych powołano Miejskie Teatry Dramatyczne, które prowadziły trzy sceny, z której 

każda miała osobnego dyrektora – Teatr Rozmaitości, Teatr Praski i Teatr Letni. Powoływano 

nowe teatry, przekształcano teatry grające w obcych językach podczas wojny na teatry 

polskie, jednak coraz częściej dotykało je ubóstwo, a Polska nieuchronnie zmierzała ku 

potężnemu załamaniu ekonomicznemu, które przyszło w latach dwudziestych i trzydziestych. 

Wielki kryzys sprawił, że w 1931 roku zarówno państwo, jak i poszczególne miasta wycofały 

się ostatecznie z finansowania polskiego teatru.  

W okresie międzywojennym powstało wiele krótkotrwałych inicjatyw prywatnych. 

Statystyki podają, że w samej Warszawie powstało ich 55, przy czym większość nie 

przetrwała nawet jednego sezonu17. Żeby wypełnić pejzaż ówczesnego krajobrazu teatralnego 

warto przypomnieć kilka z nich, bo jak wiadomo, historia lubi się powtarzać, a echo 

międzywojennych inicjatyw teatralnych wyraźnie słychać po 1989, kiedy powoli i 

systematycznie zaczęły pęcznieć prywatne inicjatywy artystów i alternatywnych grup 

teatralnych, które do dziś stworzyły bardzo znaczący element współczesnego teatru, będący 

nierzadko wyraźną konkurencją dla teatru publicznego.  

Ówczesne finansowe dramaty miejskich i państwowych teatrów było niczym w 

porównaniu z problemami, z jakimi borykały się pozbawione jakichkolwiek subsydiów małe, 

prywatne teatry obarczone czynszami dzierżawnymi. Były one najczęściej inicjatywami 

entuzjastów, idealistów, spragnionych osobnego artystycznego wyrażenia siebie artystów, 

twórców bezrobotnych, eksperymentatorów. Żywot ich trwał zwykle jeden, dwa sezony, 

często kończył się jeszcze przed uroczystym otwarciem. Teatry przybierały wszelkie formy 

organizacyjne, które ówcześnie były do dyspozycji: dzierżawy prywatnej dyrektora, 

spółdzielni (czyli tzw. działówki), komuny, wreszcie spółki aktorskiej. Istniały jako teatry 

artystyczne, robotnicze, dzielnicowe, powszechne, ludowe, dysponując wachlarzem 

repertuarowym zaczynającym się od eksperymentu, przed dramat, farsę, na rewii kończąc. 

Były zjawiskiem żałosnym i wspaniałym. Wywodziły się z żaru i ekspresji, odbijały się 

boleśnie od cyfr i rzeczywistości. Bywały arcydziełami i gniotami, perfekcyjnymi 

widowiskami i chałturami, zwiastowały wszelkie kryzysy gospodarcze, były kwintesencją 

chaosu i bezhołowia, jakie panowało ówcześnie w Polsce. Bez konkretnego planu, bez 

                                                
17 E. Krasiński, dz. cyt., str. 172. 
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konkretnych pieniędzy, chwytając się hartu ducha próbowały te teatry, jak i cała Polska 

wtedy, za wszelką cenę utrzymać się na powierzchni i jakoś siebie na nowo zdefiniować.  

Najpoważniejszą konkurencją, która swoim rozmachem miała zagrozić hegemonii 

teatrów miejskich i teatrowi Arnolda Szyfmana była Spółka Akcyjna pod firmą Towarzystwo 

Teatrów Stołecznych. „Celem Towarzystwa jest budowa i prowadzenie teatrów wszystkich 

działów, szkół dramatycznych, choreograficznych, śpiewu, muzyki tudzież prowadzenie 

teatrów kinematograficznych wraz z wytwórnią. Zakres działalności Towarzystwa obejmuje 

całą Polskę”18 – obwieszczała wówczas deklaracja. Kapitałem zakładowym było 100 

milionów marek polskich podzielonych na 100 tysięcy akcji. Towarzystwo Teatrów 

Stołecznych objęło kilka budynków, m.in. gmach przy ulicy Karowej, który miał być siedzibą 

komedii i dramatu z widownią na 1700 miejsc (scena Komedia) i mniejszą na 500 miejsc 

(scena Maska) oraz operetkowy teatr przy Bielańskiej (scena Nowości). Administracyjną 

opiekę objął Ludwik Heller, artystyczną Ryszard Ordyński. W stolicy zawrzało, bowiem 

transferu do nowo powstających teatrów z Teatru Polskiego Arnolda Szyfmana dokonał sam 

Leon Schiller obejmując stanowisko dramaturga i reżysera. Pachniało rewolucją teatralną, 

która elektryzowała środowisko. Niestety, do otwarcia nie doszło, a raczej doszło niezupełnie, 

ponieważ budowy nie dokończono, uruchomiono jedynie w 1922 roku teatr Maska, który 

przetrwał niecałe pół roku. Konflikty wewnętrzne i zmagania finansowe doprowadziły do 

ostatecznego rozwiązania Towarzystwa, którego akcje zaczęły krążyć pomiędzy 

akcjonariuszami a Szyfmanem, Hellerem i innymi ludźmi kultury, żeby odrodzić się w 1923 

roku pod ponownym kierownictwem Ludwików Hellera i Solskiego i kolejną próbą otwarcia 

tym razem trzech teatrów: Maska, Komedia i Kamiński w Nowościach. Sam Heller zyskał 

przydomek dyrektora-hurtownika zalewając Warszawę ilością sztuk farsowych w jakości, 

której Warszawiacy oglądać nie chcieli. Dodatkowo miesiącami wstrzymywał wypłaty gaż 

aktorskich trwoniąc kolejne miliony na nowe projekty. Niedługo potem odszedł, a teatry 

zostały przekazane pod wodzę osobnych dyrektorów, którzy jeszcze kilka lat prowadzili 

teatry skromniej i według własnej wizji artystycznej (np. Komedię przejął Arnold Szyfman). 

Nowej spółki akcyjnej nie otworzono, za to w kolejnych latach pojawiło się wiele 

zrzeszeniowych i prywatnych efemeryd. Doświadczona aktorka i reformatorka, Stanisława 

Wysocka założyła w Pomarańczarni studio aktorskie, które miało pokazywać siłę gry 

zespołowej i sprzeciwiać się praktyce teatralnej Reduty. Jednak wystawiono tam jedynie 

jedną premierę: „Panny mężatki” Korzeniowskiego. „Otwarcie Pomarańczarni! Co by to było, 

                                                
18 Tamże, str. 172. 
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gdyby przed wojną afisze ogłosiły dzień taki! A wczoraj pustka. Prócz notablów 

zaproszonych nie przyszedł nikt prawie. I siedzieliśmy an miłej komedji, jakby wstydząc się 

własnych uśmiechów”19. Teatr Wysockiej przetrwał tylko kilka miesięcy.   

Ciekawą inicjatywą było powołanie w 1919 roku w Warszawie Teatru Żołnierskiego 

YMCA, z bardzo różnorodnym repertuarem, który co prawda po dwóch latach utracił swoją 

siedzibę, jednak przez kolejne siedem lat pod kierownictwem Edwarda Levina urządzał 

bezpłatne widowiska w szpitalach wojskowych i robotniczych ogniskach. Dużo lepiej 

poradził sobie jeden z najpopularniejszych prywatnych teatrzyków literacko-rewiowych, teatr 

Qui Pro Quo, finansowany częściowo przez przyszłego gwiazdora filmu niemego Ordona, 

wówczas przemysłowca. Administrację teatru objął Seweryn Majde, z stronę artystyczną 

opowiadał Jerzy Boczkowski. Otwarcie nastąpiło w 1919 roku, teatr trwał nieprzerwanie 

przez kolejne dwanaście lat, mają fundamentalny wpływ na dalszy charakter kabaretu w 

Polsce. Grywali tam najsłynniejsi: Hanka Ordonówna, Mira Zimińska, Mieczysław Fogg, 

Eugeniusz Bodo. To właśnie tam powstał pierwszy zespół girlsowy. Mimo rekordu 

długowieczności, jak na tamte czasy, kryzys ekonomiczny dopadł w 1931 roku także Qui Pro 

Quo, który zakończył swoją działalność zostawiając po sobie legendę i gigantyczny dług. 

W całym pejzażu teatralnym czasów międzywojennych wspomnieć należy także teatry 

dzielnicowe, w których działaniu upatrywano rolę wychowawczą i które za zadanie miały 

odciągnąć robotnicze rzesze od jarmarcznych targów i imprez. Jednak i one borykały się z 

finansowymi problemami. Aktorzy często mieszkali w teatrze, ich gaże były groszowe, 

kostiumów i dekoracji nie mieli, a jeśli chcieli mieć, mogli je wypożyczać za lichwiarskie 

wręcz sumy w lokalnych wypożyczalniach. Jednak z głodu i braku jakiejkolwiek alternatywy, 

wierząc w ideologiczny sens istnienia teatru trwali, nierzadko przymierając głodem. Do 

najbardziej znanych teatrów dzielnicowych należały Teatr Praski, Popularny, Powszechny. W 

drugim dziesięcioleciu niepodległości gwałtownie wzrosła liczba scen prywatnych, a bardzo 

ważną rolę zaczęły odgrywać prywatne teatry dramatyczne, tworzone przez zbuntowanych 

artystów, którzy nie chcieli pooddawać się żadnym miejskim regułom, niekoniecznie 

przejmowali się kalkulacjami, nie ulegali modom i gustom. Jednym z takich teatrów był Teatr 

Ateneum, który uchodził za jeden z najbardziej doniosłych i wartościowych. Powstał dzięki 

majętnemu Związkowi Zawodowemu Kolejarzy i Towarzystwu Uniwersytetu Robotniczego 

pod protektoratem PPS. Lata świetności zawdzięcza teatr dyrekturom „buntownika i 

                                                
19 „Kurier Warszawski” 1920, nr 191, s. 6. Cyt. za:  Encyklopedia Teatru Polskiego 
http://www.encyklopediateatru.pl/teatry-i-zespoly/2176/teatr-w-pomaranczarni [dostęp z dnia 1 sierpnia 2020 
r.]. 
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marzyciela”20 –  Stefana Jaracza (rozdzielonym niezbyt udaną dyrekturą Schillera), które 

pozwoliły teatrowi przetrwać największy kryzys ekonomiczny przełomu dziesięciolecia 

zyskując ogólnopolski rozgłos i tytuł Komedii Francuskiej na Powiślu.  

Przez cały okres międzywojnia, czyli od 1919 roku do wybuchu II wojny światowej 

funkcjonował również teatr-klasztor, jak mawiano, Instytut Reduty pod przewodnictwem 

„dwóch arcykapłanów”21 – Juliusza Osterwy – gwiazdy ówczesnych scen polskich i 

Mieczysława Limanowskiego, geologa łączącego pasję naukową z uprawianiem sztuki teatru. 

Obaj otworzyli wtedy, opierając się na moskiewskich doświadczeniach w pracy z Konstantym 

Stanisławskim i MChT-em, teatr, który rozpoczął swoją działalność premierą „Ponad śnieg 

bielszy się stanę” (1919, reż. J. Osterwa)w ich reżyserii i stworzył kierunek, który odegrał 

podstawową rolę w pracy takich artystów, jak Jerzy Grotowski i Ludwik Flaszen. „Boję się 

mówić o tym co zamierzamy, ażeby nie pachniało to <<programem>>. […] Wysiłki nasze na 

zewnątrz będą nosiły nazwę teatru (Reduta), na wewnątrz traktowane będą jako 

<<studio>>”22 – pisał wtedy Juliusz Osterwa. Chodziło bowiem o powstanie wspólnoty, 

domu rzemiosł teatralnych, który składać się będzie zarówno z aktorów, jak i pracowników 

technicznych, a ich praca polegać będzie na nauce, jak nie tyle „grać” rolę, ile „żyć” na 

scenie. Ideałem miał być aktor uspołeczniony, a warsztat laboratorium walką o nowy teatr. 

Reduta miała charakter stowarzyszenia, najpierw „teatralnego”, potem „artystycznego”. 

„Reduta stale ewaluowała, z założenia i w praktyce była in statu nascendi, w ciągłym 

procesie, zmieniała się i rozwijała. […] Z drugiej strony jednak znamionowało ją wyjątkowo 

silne dążenie do zaznaczenia swojej tożsamości, odrębności i swoistości”23 – pisał Zbigniew 

Osiński. 

Czasy dwudziestolecia to wreszcie czas emancypacji kobiet – aktorek. Warto napisać 

o dwóch prywatnych inicjatywach – Ireny Solskiej i Marii Malickiej, szczególnie w 

kontekście case study tej pracy – teatrów założonych przez Krystynę Jandę.  

Na przełomie 1930/1931 roku rosnący kryzys ekonomiczny sprawił, że zarząd miasta, 

który był właścicielem trzech teatrów postanowił przekazać dzierżawę tych scen prywatnej 

osobie, Stefanowi Krzywoszewskiemu. Na dodatek decyzja zapadła bez żadnego 

porozumienia z Związkiem Artystów Scen Polskich, czego szybką i dość zrozumiałą 

konsekwencją stał się strajk aktorów. Jedną z aktywistek i czynnych uczestniczek strajku była 

Irena Solska, aktorka związana z Teatrem Narodowym. Po miesiącu strajk został złamany, ale 
                                                
20 https://teatrateneum.pl/ [dostęp z dnia 2 sierpnia 2020 r.]. 
21 E. Krasiński, dz. cyt., 1976, str. 195. 
22 Z listu do Władysława Orkana, Warszawa I X 1919 [w:] Listy Juliusza Osterwy, Warszawa, 1968, str. 51-52. 
23 Z. Osiński, Pamięć Reduty. Osterwa. Limanowski. Grotowski., Gdańsk, 2002, str. 33. 
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Solska zdecydowała się do teatru nie wracać. Wraz z grupą aktorów postanowiła stworzyć 

zespół aktorski oparty na zasadach spółdzielni pracy, który będzie wolny od komercyjnych 

obowiązków i stworzy repertuar artystyczny, oparty na zespołowości aktorów. Tak oto 

powstał Teatr im. Żeromskiego. Na początku funkcjonował jako teatr dzielnicowy, żeby na 

koniec przekształcić się w awangardowy teatr eksperymentalny. Fundatorami teatru było 

Stowarzyszenie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Szklane Domy” oraz 

Towarzystwo Przyjaciół Żoliborza. Spektakle wystawiane były początkowo w różnych 

żoliborskich salach i salkach, niedługo potem grane były w całej Warszawie. Irena Solska, 

doświadczona wówczas gwiazda modernistycznego teatru gotowa była na stworzenie własnej 

koncepcji teatru, opartej na procesie twórczym i relacji aktor – widz, także widz 

niedoświadczony i nieobyty. Łączyła awangardę międzywojnia z secesyjną Młodą Polską. 

Wierzyła w skupienie i tekst. „Przychodzimy do teatru i chcemy tylko patrzeć. Nie chcemy 

słuchać.  Łakniemy silnych wrażeń wzrokowych [...] Teatr obecny zastał aktora 

nieprzygotowanym. Aktor za mało umiał, za mało zdobywał, za mało był twórczy – nie 

potrafił dać sobie rady. [...] Musimy wrócić do takiego teatru, jakim był dawniej. I wrócimy. 

Do zupełnie uproszczonych elementów. [...] Wyszliśmy ze świątyni i wrócimy do niej. 

Głęboko pokłonimy się Słowu. Odkryjemy głowy i podamy sobie ręce”24 – jak sama mówiła 

Irena Solska. Jej teatr przetrwał dwa lata.  

Dłużej, bo lat pięć, przetrwały natomiast teatry założone przez Marię Malicką. W 

1935, premierą komedii Niewiarowicza rozpoczął działalność Teatr Malickiej przy ulicy 

Karowej, w 1939 roku premierą „Pani Bovary” (1939, reż. Krystyna Zelwerowicz) według 

Flauberta w adaptacji Zofii Nałkowskiej otworzyła Malicka drugą scenę przy ulicy 

Marszałkowskiej. Oba teatry cieszyły się ogromną popularnością. Prowadziła je wespół z 

gwiazdą filmową, Zbigniewem Sawanem, prywatnie mężem Malickiej, który spektakle 

reżyserował i w nich grywał. Z sukcesem grano około 400 przedstawień rocznie, w 

większości udział brała aktorska para, którą przyrównywano pary gołąbków gruchających 

stale w gołębniku. „Do teatru Malickiej przyciągały publiczność dyskretny erotyzm heroiny i 

sława gwiazdora filmowego”25 – pisał na ten temat Edward Krasiński. Sama Malicka w prasie 

często opowiadała o dużej odpowiedzialności za miejsca, które stworzyła i artystów, którzy z 

nią pracowali. 

                                                
24 Irena	Solska	w	wywiadzie	z	Kazimierą		Alberti	dla	tygodnika	„Comoedia”	w	1926	roku.[w:]		K.	L.	«Wyspiański,	
Norwid,	od	nich	nasz	teatr	przyszłości	zaczniemy»,	„Teatr”	1983,	nr	8,	s.	36. 
25 E. Krasiński, dz. cyt., 1976 r., str. 204. 
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Te usilne międzywojenne próby zlepienia nowego teatru, znalezienia języka i sposobu 

opowiadania historii, a przede wszystkim rozkwit prywatnych inicjatyw, mimo że często 

zakończonych klęską dało twórcom i artystom wiarę w teatr niezależny, który utrzymać jest 

piekielnie trudno, ale jest to cena warta wolności twórczej. W roku 1939 zastała to 

różnorodne, zdewastowane środowisko wojna, a potem okres powojenny, który po raz 

kolejny zmienił bieg polskiego teatru. 

 

2.3 II wojna światowa. 
 

Wrzesień 1939 roku przyniósł zagładę bujnie rozwijającemu się życiu teatralnemu. 

Ucichły na chwilę kabarety literackie, teatry narodowe spłonęły. Środowisko nauczone 

historią I wojny światowej dość szybko spróbowało nawiązać kontakt z władzami 

okupacyjnymi i skłonić je do ponownego otwarcia teatrów. Nie udało się. Bezrobotni aktorzy 

zaczęli więc szukać rozwiązań i tak oto dość szybko zaczęły się otwierać dziś już owiane 

legendą restauracje, m.in. „Pod Znachorem”, „Sztuka”, czy „U filmowców”, gdzie 

założycielkami i założycielami były gwiazdy polskich scen, ludzie kultury, a kelnerkami i 

kelnerami – bezrobotni aktorzy. W jednej z najsłynniejszych kawiarni, „U aktorek”, 

udziałowcami byli aktorzy i prywatne osoby. Utarg dzienny dzielony był pomiędzy 

udziałowców, kelnerów i „nazwiska”. Można było zobaczyć tam Mirę Ziemińską, Marię 

Malicką czy Janinę Romanównę. Oprócz tego funkcjonowały w czasie wojny dwa nurty: 

pierwszy, niechlubny to teatr koncesjonowany przez Niemców dla Polaków, których uważano 

za „podludzi”, drugi, owiany chwałą teatr konspiracyjny, działający w podziemiu, 

organizujący się wokół PISTu (Państwowego Instytutu Sztuk Teatralnych) pod kierunkiem 

Jadwigi Turowicz, przy współpracy Bohdana Korzeniewskiego i Edmunda Wiercińskiego. 

Ten drugi był również zaczątkiem Tajnej Rady Teatralnej organizującej całe teatralne życie 

okupowanej Polski. Przedstawienia, wieczorki literackie i koncerty organizowano w 

mieszkaniach (kultowa tabliczka na drzwiach krakowskiego mieszkania „Do teatru nie 

wchodzi się bezkarnie”, w którym grywano spektakle Tadeusza Kantora), kotłowniach, 

fabrykach będąc jednym z najważniejszych środków oporu przeciwko niemieckiemu 

terrorowi. Podczas wojny nie miała znaczenia forma organizacyjna, ważne było, żeby grać i 

żeby wiara w zwycięstwo pozostała. „Konspiracyjne życie teatralne prowadzone w 

warunkach najwyższego zagrożenia było jednak – prawem zdrowego paradoksu – życiem 

wolnym. Wolność była tak wielka, że Idee Tajnej Rady Teatralnej swoją śmiałością i 

rewolucyjnością wykroczyły dalece ponad to, co udało się z nich zrealizować już po 
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zakończeniu wojny, gdy niszczący polskość niemiecki aparat terroru i nacisku zastąpiono 

dławiącym wolność komunistycznym gorsetem skrojonym w Moskwie”26 – jak tłumaczył 

teatrolog, Tomasz Mościcki. 

 

2.4 Powojnie i PRL. 

 

Pierwsze lata po wojnie przyniosły z jednej strony budujący powrót polskiego życia 

teatralnego, z drugiej jednak proces całkowitego upaństwowienia teatrów dramatycznych, 

operowych i lakowych, które od tej pory stosować się miały do dziesiątków rozporządzeń 

wydawanych przez władze Związku Radzieckiego i nowo powołanego na tę okoliczność 

Ministerstwa Kultury i Sztuki. Decydowano o wszystkim – repertuarze, angażach, 

dyrektorach, teatry stały się narzędziem stalinowskiej propagandy, działały na podstawie 

dekretu o przedsiębiorstwach państwowych. W 1949 roku powstało łącznie 41 

przedsiębiorstw teatralnych, z czego 36 było przedsiębiorstwami dramatycznymi. W latach 

następnych modyfikowano oraz uzupełniano tę sieć. W cieniu państwowych uciśnionych 

instytucji kultury zaczęły powstawać w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych teatry 

studenckie i alternatywne, nazywane także otwartymi, kontrkulturowymi i niezależnymi. W 

latach pięćdziesiątych powstały legendarne dziś teatry studenckie, jak choćby Akademicki 

Teatr KUL. Zespoły mające swoje korzenie w alternatywie funkcjonowały zgoła inaczej niż 

jakiegokolwiek zawodowe zespoły. Wśród takich teatrów funkcjonował najczęściej model 

studyjny, wspólnej pracy nad tekstem, złożonym z wielkich dzieł, cytatów z gazet czy 

wielkiej literatury, nierzadko powiększanym o improwizowane kwestie aktora. W owych 

spektaklach często zakładano czynny udział publiczności, który mógł zmienić bieg 

przedstawienia. Część zespołów zaczynała od programów składankowych, które były 

zbudowane ze skeczy, piosenek, recytacji, jak na przykład Bim-Bom (pod opieką Zbigniewa 

Cybulskiego), inne sięgały po awangardę i zakazany dramat, jak Kalambur, czy Teatr 38.  

Teatr studencki i ówczesna alternatywa żywiła się buntem definiujący się w sprzeciwie wobec 

rzeczywistości. Był to w czasach PRL-u stosunkowo najmniej cenzurowany teatr, bo 

docierający do dość małej grupy odbiorców, głównie studentów. Ze względu na zamknięcie w 

obiegu „kultury studenckiej” teatry te mogły istnieć przez wiele lat obok oficjalnie 

propagowanych wartości i norm. Jego działalność kwitła paradoksalnie najbardziej przed 

rozpoczęciem działań o charakterze opozycyjnym na szerszą skalę, kiedy twórcy alternatywni 

                                                
26 T. Mościcki, Teatry Warszawy 1944-1945, Warszawa 2012, str. 20. 
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przeszli częściowo zeszli do podziemia. Z tych teatrów wyrosły teatry zawodowe, takie jak 

Teatr 77 z Łodzi, Teatr Ósmego Dnia z Poznania, Teatr Gardzienice z Lublina czy Akademia 

Ruchu z Warszawy. Oprócz inicjatyw studenckich triumfy świeciły awangardowe teatry 

eksperymentalne, które zdobywały sławę światową – Cricot 2 prowadzony przez Tadeusza 

Kantora, czy Laboratorium Jerzego Grotowskiego. Okres PRL-u przyniósł teatrom 

prywatnym konieczność korzystania z pomoc Rad Narodowych oraz innych oficjalnych 

organizacji. W latach 90 zaczęły funkcjonować pierwsze spółki z o.o27.  

 

2.5 Organizacja życia teatralnego po 1989 roku. 

 

Największą jednak zmianę przyniósł rok 1989, kiedy zmienił się system polityczno-

ekonomiczny i wiadomo było, że wszystko i wszystkich czeka nowy rozdział, który trzeba 

będzie zbudować od nowa, na gruzach poprzedniego ustroju. „W związku ze zmianą 

społeczno-ustrojową, jaką przyniosło trzydzieści lat temu obalenie w Polsce komunizmu, 

wszystkie obszary życia publicznego, w tym teatr, musiały ulec przedefiniowaniu. Dla 

polskich scen oznaczało to reformy organizacyjno-administracyjne, finansowe, repertuarowe, 

estetyczne, artystyczne, ale także społeczne. Efekty transformacji społeczno-politycznej po 

przełomie 1989 roku były bowiem widoczne w polskim teatrze na każdym poziomie jego 

funkcjonowania – jako instytucji i jako sztuki.”28 – pisał ponad 15 lat temu Maciej Nowak.  

Podstawową zmianą, którą sformułowała ówczesna minister Izabela Cywińska, miała być 

stanowcza decentralizacja systemu finansowania teatrów na rzecz samorządów lokalnych. „31 

października 1989 r. minister Izabella Cywińska na zjeździe zjednoczeniowym Związku 

Artystów Scen Polskich ogłosiła, że w najbliższych latach na pełne państwowe dotacje będzie 

mogło liczyć 20–25 teatrów. Inne teatry miały radzić sobie same – pod opieką samorządów 

lokalnych lub dzięki sponsorom”29. Na początku 1990 roku podzielono teatry na trzy 

kategorie, różnicując wysokość dotacji: 

• I kategoria, w której mieściło się 16 teatrów, otrzymywać miała dotacje, 

które całkowicie pokrywałyby koszty utrzymania i działania teatru 

• II kategoria, w której wysokość dotacji wynosiłaby 50%-70% kosztów 

działalności (do tej kategorii zakwalifikowano 32 teatry) 

                                                
27 Paweł Płoski, dz. cyt., str. 33. 
28 Maciej Nowak My, czyli nowy teatr, „Notatnik Teatralny” nr 36, 2004. 
29 Paweł Płoski, dz. cyt., str. 6. 
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• III kategoria, z najmniejszą dotacją, która byłaby w stanie pokryć 25 % 

kosztów działalności. 

Projekt wywołał wówczas wiele kontrowersji. O ile teatry przyporządkowane dwóm 

pierwszym kategoriom gotowe były na ten pomysł przystać, o tyle instytucje z III kategorii, 

dla których przewidywano jedynie symboliczną subwencję, były rozczarowane. Krytykowano 

zasadność podziału, wskaźniki (artystyczny potencjał, kondycja finansowa, miejsce na mapie 

teatralnej, wzgląd na politykę państwa)30, zarzucano stronniczość. Głównym powodem takiej 

formuły zaproponowanego programu miała być konieczność odciążenia państwa na rzecz 

samorządów. Projekt okazał się niezgodny z ówczesną ustawą o działalności instytucji 

kultury. Rok później Izabela Cywińska powołała Radę Teatru, która przekształciła poprzedni 

projekt reformy w projekt zakładający powstanie sieci teatrów państwowych i komunalnych, 

jednak i ten projekt nie został zrealizowany. Idee były zrozumiałe, po latach podległości 

ekonomicznej i artystycznej centralnym organom, przywrócić należało ideologiczną 

niezależność teatrów i innych instytucji kultury, a ponieważ przywrócono w 1989 roku 

samorządy terytorialne i im niezależne budżety, uznano, że to właśnie one będą w sposób 

najpełniejszy opiekować się lokalnymi instytucjami kultury. Owocem tych tendencji stała się 

Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu instytucji 

kulturalnych. Ustawa nie rozwiązywała najważniejszych bolączek i finansowych klinczów z 

którymi borykały się teatry, nie niosła też żadnego remedium, za to znacząco liberalizowała 

prawa i możliwości instytucji kultury – umożliwiała ich zakładanie przez różne podmioty, 

wzmacniała rolę samorządów i, co okazało się bodaj najistotniejsze, umożliwiała 

przekazywanie państwowych instytucji kultury pod opiekę samorządów. Od tej pory, na 

mocy ustawy instytucje kultury w Polsce zaczęły podlegać oprócz władz rządowych także 

samorządom, gminom i prezydentom miast. Zainicjowało to stopniowy proces decentralizacji 

instytucji kultury, który w pierwszych latach przyjmowany był dość chłodno. Obawiano się, 

że samorządy nie sprostają takiemu zadaniu i że, prędzej czy później, teatry upadną. W 

pierwszych latach z jednej strony rozpoczęło się przekazywanie miastom teatrów 

państwowych, z drugiej strony uznano rangę Teatru Narodowego w Warszawie i Teatru 

Starego w Krakowie przekazując je pod zarząd samego ministra. Jednocześnie istniały w 

Warszawie i funkcjonowały samodzielnie już wtedy teatry nie będące instytucjami kultury – 

Stara Prochownia, Akademia Ruchu i Teatr Adekwatny. Pod zarząd wojewody przeszły 

wtedy w Warszawie teatry: Ateneum, Lalka, Polski, Studio, Powszechny, Kwadrat, 

                                                
30 Tamże, str. 7. 
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Warszawska Opera Kameralna, Żydowski oraz Teatr Współczesny, miasto przejęło opiekę 

nad Teatrem Na Woli, Teatrem Dramatycznym, Rozmaitościami, Syreną, Sceną Prezentacje, 

Teatrem Ochoty, Bajem, Guliwerem, Rampą, Operetką (dziś Romą), Szwedzką 2/4, Nowym i 

Północnym Centrum Sztuki. Mówiło się w kuluarach, że podział ma znamiona wartościujące, 

a teatry miejskie uchodziły za słabsze od teatrów prowadzonych przez województwo. Szereg 

dalszych zdarzeń, układów, zależności i sojuszy, jakie zawierały władze i dyrektorzy określa 

się dziś mianem „dzikiej prywatyzacji w majestacie prawa”31. Zaczął Witold Filler, ówczesny 

dyrektor Teatru Syrena, który wszedł w spółkę jawną „Nocna Scena Teatru Syrena” z 

Małgorzatą Potocką-Ross i Kazimierzem Grabkiem oferując lokal jako wkład. Jak się 

okazało, spółka jawna nie była, bo Dyrektor Filler nie przedyskutował tej strategicznej 

decyzji z władzami miejskimi, co więcej, nawet ich nie powiadomił. Kiedy sprawa wyszła na 

jaw Fillera odwołano. Do jednej z najgłośniejszych spraw prywatyzacyjnych należała decyzja 

o prywatyzacji pięciu warszawskich teatrów. W nowej epoce, gdzie „kultura i nauka muszą 

utrzymywać się same”32, liczono, że prywatni inwestorzy „załatwią” kwestię kultury sami, a 

na dodatek na niej zarobią. 30 stycznia 1991 roku odbyła się w Teatrze Dramatycznym 

premiera musicalu „Metro” w reżyserii Janusza Józefowicza i z muzyką Janusza Stokłosy. 

Spektakl cieszył się niebywałym powodzeniem wśród młodej publiczności i bardzo szybko 

uzyskał status legendy (do dziś zresztą grany jest w kolejnej obsadzie w Teatrze Studio 

Buffo). Producentem spektaklu była firma PZ „Batax” Wiktora Kubiaka, która przymierzała 

się do zakupu Teatru Dramatycznego (chcąc anektować teatr na teatr musicalowy) i Teatr 

Syrena (przeznaczając tę przestrzeń na próby i magazyny). Początkowo dzierżawiła scenę w 

Teatrze Dramatycznym na kilkanaście wieczorów, jednak fenomen spektaklu i rozgłos był na 

tyle ekspansywny, że rychło zaczęło to uwierać etatowy zespół Dramatycznego. W prasie 

oburzano się i grzmiano. Krytyka oczerniała „Metro” o chałturnictwo i komercję, publiczność 

spektakl kochała, środowisko było podzielone: „To jest paranoja! […] Jak w najpiękniejszych 

marzeniach pojawił się sponsor (...) Wykształcił za własne pieniądze kilka obsad 

fenomenalnego spektaklu Metro i stał się obiektem ataku tych samych ludzi, którzy o takie 

zdrowe stosunki walczyli. Każdy z Was, drogie Koleżanki i Koledzy mógł się w konkursie do 

tego spektaklu dostać. Mieć piękną pracę na wiele lat. Etaty was rozpieściły”33 – huczał 

Daniel Olbrychski. W tym samym czasie firma Gessler wydzierżawiła Rozmaitości. Po kilku 

                                                
31 K. Zalewska, Warszawskie teatry samorządowe po zmianie ustroju, Kronika Warszawy, nr 3/134, 2007. 
32 Wypowiedź ministra finansów prof. Leszka Balcerowicza podczas spotkania Komitetu Porozumiewawczego 
Środowisk Twórczych i Towarzystw Naukowych (15 lutego 1990 r.) [w:] Paweł Płoski, dz. cyt., str. 8. 
33 D. Olbrychski, Jak wam to wytłumaczyć? „Gazeta Wyborcza” 1991, nr 250 [w:] P. Sztarbowski, Pochody 
barbarzyńców. Najważniejsze warszawskie dyskusje teatralne po 1989 roku. Kronika Warszawy, nr3/134, 2007. 
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miesiącach bankrutujący Batax wycofał się z umowy (miał ją podpisaną na 30 lat) 

zostawiając dług, powstały w wyniku zaległości w płatnościach czynszu. Dokładnie taki sam 

los spotkał Teatr Rozmaitości, przejęty przez Adama Gesslera. Co się tyczy zaś „Metra” – 

determinacja Janusza Józefowicza i Janusza Stokłosy doprowadziła do powstanie pierwszego 

po zmianie ustroju prywatnego teatru w Warszawie – Teatru Studio Buffo, które z 

powodzeniem funkcjonuje do dziś.  

Równie burzliwe były początki Teatru Roma. W 1994 roku dyrekcję Romy przejął 

wybitny znawca opery, Bogusław Kaczyński. Cztery lata dyrektury zaowocowało wieloma 

operetkami i operami oraz potężnym długiem, który odkryto podczas kontroli 

przeprowadzonej przez władze miejskie w 1998 roku. Bogusław Kaczyński został odwołany, 

a w wyniku konkursu powołano na dyrektora Wojciecha Kępczyńskiego, który mimo 

początkowych oporów zespołu został zaakceptowany i doprowadził teatr do finansowej i 

artystycznej stabilizacji, czyniąc go jednym z czołowych teatrów musicalowych w Polsce i 

zarządzając nim do dzisiaj. Trudne początki związane z rzucaniem teatrów w wir 

kapitalistycznych zasad uniemożliwiały przeprowadzenie gruntownych i racjonalnych zmian. 

Rok 1993 przyniósł Program Pilotażowy Reformy Administracji Publicznej, a rok 1995 

ustawę „o dużych miastach”, które przyczyniły się do stopniowego przejęcia teatrów przez 

władze miejskie. W styczniu 1996 roku miasta przejęły 79 instytucji kultury34. Reforma 

administracyjna z 1990 roku, wprowadzająca 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego 

doprowadziła ostatecznie do przejęcia przez powiaty i miasta na prawach powiatu instytucji 

kultury od wojewodów.  

W trakcie tej próby usystematyzowania sytuacji teatrów publicznych, na tle zmagań i 

braku konkretnych decyzji, choćby w kwestii prywatyzacji państwowych instytucji kwitł w 

Warszawie ruch niezależny, w którym artyści debiutowali i eksperymentowali. Z czasem 

zaczęli organizować się w organizacje non profit, bardzo uważnie zarządzać finansami, uczyć 

się marketingu i funkcjonowania w nowych czasach. Przełomowe okazało się wprowadzenie 

Ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie (2003) zapewniającą jawność i 

otwartość konkursów, w których udział brać mogły organizacje non profit. „W pierwszym 

roku działania ustawy, w dziedzinie teatru, miasto współpracowało z dwudziestoma 

sześcioma organizacjami pozarządowymi, w drugim już z pięćdziesięcioma trzema, 

przeznaczając na ten cel ponad cztery miliony. To ożywiło stolicę i dało impuls rozmaitym 

teatralnym inicjatywom, które dojrzewały od dawna, ale teraz zyskały większe gwarancje 

                                                
34 G. Prawelska-Skrzypek, Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UJ, 
Kraków 2003, s. 24–25 [w:] Paweł Płoski, dz. cyt., str. 15. 
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powodzenia”35 – pisano. Część powstałych po przemianie ustrojowej teatrów niezależnych 

istnieje do dziś, części nie udało się przetrwać, część przeobraziła się w inne. Wiele z nich 

miało znaczący wpływ na pejzaż warszawskich teatrów niezależnych. Do pierwszych 

formułujących się i definiujących teatrów niezależnych i miejsc, w których rozkwitał teatr 

offowy, a którym nie udało się przetrwać, należą: 

• CENTRUM ARTYSTYCZNE MONTOWNIA 

W 1995 roku czterech świeżo upieczonych absolwentów warszawskie PWST – Rafał 

Rutkowski, Maciej Wierzbicki, Adam Krawczuk i Marcin Perchuć, prywatnie także dobrych 

kolegów postanowiło wspólnie tworzyć spektakle, nie czekając na propozycje etatów. Nie 

mieli ani pieniędzy, ani przygotowania do prowadzenia zespołu, ale każdy z nich miał talent. 

Cztery talenty połączone w jeden organizm dawały efekty, którymi zachwycała się 

publiczność. Grali w Collegium Nobilium, Teatrze Powszechnym, stworzyli kultowe 

spektakle („Szelmostwa Skapena” Moliera (1996, reż. Teatr Montownia) „Zabawa” Mrożka 

(1995, reż. Teatr Montownia). Nie potrzebowali wymyślnej scenografii i wielkich budżetów, 

imponowali kreatywnością, poczuciem humoru i prostotą. Szybko zaczęli współpracować z 

reżyserami takimi jak Piotr Cieplak, Waldemar Śmigasiewicz czy Agnieszka Glińska. Ta 

ostatnia wyreżyserowała „Testosteron” (2002) Andrzeja Saramonowicza, który okazał się 

hitem na wiele sezonów. Stąd też pojawiła się myśl o własnej siedzibie. W 2005 roku na 

terenie dawnego basenu YMCA, premierą „Peer Gynta” (2005, reż. Marek Pasieczny) 

otworzyli własną siedzibę. Mimo usilnych starań nie udało się siedziby utrzymać. „Nie 

chcieliśmy robić eventów i wynajmować naszej przestrzeni, żeby się utrzymać. Chcieliśmy 

robić teatr. Postanowiliśmy zerwać współpracę z naszym menagerem i zrezygnować z 

siedziby, skoro teatr się nie kalkulował. Wtedy też konkursy nie były na tyle popularne i nie 

dawały takich dotacji, które pozwoliłyby się utrzymać bez dodatkowych eventów”36 – 

tłumaczyli. Montownia trwa i robi teatr. Współprodukuje spektakle m.in. z Fundacją 

Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury.  

• LE MADAME  

Mekka warszawskiej alternatywy, lewicy i środowisk queerowych. Założone w 2003 

roku przez Krystiana Legierskiego i Elę Solanowską najpierw funkcjonowało jako klubo-

galeria, szybko jednak przekształciło się w centrum artystyczne, w którym odbywały się 

odczyty, premiery książek, performanse poruszające kwestie transgenderowe i spektakle, 
                                                
35 K. Zalewska, Warszawskie teatry samorządowe po zmianie ustroju, Kronika Warszawy, nr3/134, 2007, str. 42. 
36 Wypowiedź Rafała Rutkowskiego pochodzi z przeprowadzonego przeze mnie wywiadu w dniu 15 lipca 2020 
r. 
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które trafiały potem do teatrów repertuarowych, jak np. spektakl „Noce Szeherezady” (2004, 

reż. Natalia Babińska), który trafił do TR, czy „Miss HIV” (2005, reż. Maciej Kowalewski), 

grany był w Teatrze Polonia. W 2005 roku firma, która wynajmowała Legierskiemu 

przestrzeń straciła prawo do budynku, a miasto doprowadziło, mimo kilkudniowej okupacji, 

do zamknięcia miejsca. 

• CENTRUM ARTYSTYCZNE FABRYKA TRZCINY  

Nieistniejące już centrum kulturalne i artystyczne, założone w 2003 roku przez 

Wojciecha Trzcińskiego, kompozytora i producenta. Miejsce, w którym odbywały się 

koncerty, spektakle, takie jak słynna „Miasto mania” Marii Peszek (2005) czy „Hotel pod 

aniołem” Piotra Cieplaka (2004), wystawy, koncerty, restauracja z barem i ścianą zrobioną z 

butelek denaturatu, luźna atmosfera, odważne wnętrza. Wspaniała i industrialna przestrzeń w 

dużymi możliwościami umiejscowiona na niebezpiecznej Szmulowiźnie w dzielnicy Praga 

Północ. W 2004 roku przeniesiono tam, decyzją władz miejskich, Teatr Nowy, którego 

kierownictwo zmieniało się często i burzliwie, niestety już bez sukcesu. Fabryka Trzciny 

została zamknięta w 2016 roku. W 2017 otwarta została tam Mała Warszawa, której 

założycielem jest Krzysztof Kostro. To centrum wynajmujące sale teatralne, koncertowe, 

posiadające restaurację, jednak już nie kultowe. 

• M25  

Siostra „Le Madame”, radykalna, alternatywna. Spektakle prezentowane w M25 

kończyły się zwykle interwencją władz, jak w przypadku spektaklu grupy SUKA OFF „White 

room” (2006, reż. Piotr Węgrzyński). Tam odbyła się również premiera „Bomby” Krzysztofa 

Kowalewskiego (2006) miejsce zimne i surowe, miejsce prób spektakli alternatywnych. Dziś 

funkcjonujące już tylko jako sala koncertowa. 
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ROZDZIAŁ III 

Organizacja teatrów niepublicznych na podstawie instytucji 

działających w Warszawie. 
 

Rozdział ten poświęcę obecnej sytuacji warszawskich teatrów niepublicznych na tle 

działalności teatrów publicznych. Aby ukazać dokładnie, jak specyficzna jest sytuacja teatrów 

niepublicznych, w kilku osobnych podrozdziałach omówię: status organizacyjny, 

finansowanie teatrów niepublicznych na tle finansowania teatrów publicznych, proponowany 

repertuar i misję, sytuację, w jakiej znalazły się teatru w obliczy pandemii COVID-19 i 

perspektywy współpracy z państwem. W każdym z rozdziałów odnosić się będę do teatrów 

publicznych, aby uwypuklić wszelkie różnice i wątpliwości.  

 

3.1 Struktura prawno–organizacyjna i liczebność teatrów 

publicznych i niepublicznych.  
W poprzednim rozdziale opisałam drogę legislacyjną, jaką przebył polski teatr do 

momentu w którym jest teraz. Istnieje kilka ustaw, na rygorach których oparta jest działalność 

teatrów dziś. W przypadku teatrów publicznych jest to Ustawa o organizowaniu i 

prowadzeniu instytucji kultury z 25 października 1991 roku, która reguluje kwestie takie jak 

status instytucji kultury, a także określa, kto może być ich organizatorem, na jakich zasadach 

powołuje się dyrektora instytucji kultury, komu może państwo pomagać, czy też jakie 

stypendia i nagrody może przyznawać minister. Organizacje trzeciego sektora działają w myśl 

Prawa o stowarzyszeniach z 23 lutego 1990 roku, Ustawy o fundacjach z 6 kwietnia 1984 

roku oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. 

Teatry prywatne zaś zorganizowane są jako przedsiębiorstwa i w tej chwili działają na 

zasadach rynkowych, w myśl Prawa przedsiębiorców z 6 marca 2018 roku37. Z każdego z 

tych dokumentów wynikają jakieś prawa i obowiązki, każda ustawa posiada inne regulacje 

finansowania i każde oferuje (lub blokuje) różne możliwości.  

Jak wygląda teraz sytuacja teatrów publicznych i niepublicznych? Ile ich jest? Jakimi 

finansami dysponują? Jaką pomoc niesie im państwo i z jakimi mitami muszą się mierzyć? 

                                                
37 Nowa ustawa zastąpiła w 2018 roku Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku, prawo 
działalności gospodarczej z 1999 roku i wcześniejszą tzw. ustawę Wilczka z 1988 roku. 
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3.1.1. Polski pejzaż teatralny w statystykach. 
Ostatni tom „Teatru w Polsce”, publikacji wydawanej przez Instytut Teatralny podaje, 

że w sezonie 2017/2018 (sezon, którego kompletowanie dokumentacji zostało zakończone) w 

Polsce odnotowana została aktywność 909 teatrów ogółem38. Statystki pokazują, że jest to 

tendencja wzrostowa. Każdego roku przybywa kilkadziesiąt teatrów – dla porównania – pięć 

lat wcześniej (2013/2014) było ich 752. Teatry publiczne, dzielą się, jak już wspomniałam na 

teatry narodowe, tych jest najmniej, bo 4, marszałkowskie, których jest 43, miejskie, których 

jest najwięcej, bo aż 73 i 1 teatr powiatowy. Razem daje to 121 teatrów publicznych. Do 

sektora publicznego zalicza się także działy gminnej i miejskiej instytucji kultury, których jest 

122. Kolejny zbadany sektor to sektor prywatny. W sezonie 2017/2018 odnotowano 175 

teatrów prywatnych, przy czym jako teatry dramatyczne, lalkowe, muzyczne, tańca i ruchu 

deklaruje się jedynie 55 teatrów, reszta określa siebie mianem „innych”. Są to często 

niewielkie inicjatywy artystów, którzy zajmują się produkcją własnych spektakli, nierzadko 

monodramów. W tej grupie odnotowujemy na przykład: Teatr Doroty Stalińskiej Blu Art, 

który produkuje monodramy Doroty Stalińskiej („Zgaga”, „Żmija”), Teatr Na Dole Joanny 

Szczepkowskiej, który doczekał się swojej siedziby, Teatr Monodram Wiesława Komasy, czy 

Jednoosobowy Teatr Poezji Ireny Jun. Zdecydowana większość tych teatrów nie posiada 

swojej siedziby. To teatry produkujące małe formy i grające swoje spektakle w całym kraju. 

Największą grupę w Polsce tworzą teatry trzeciego sektora, czyli tzw. NGO-sy. Jest ich 428, 

w tym 147 stowarzyszeń, 103 fundacje i 178 podmiotów, klasyfikujących się jako inne (np. 

organizacje studenckie, koła). Ostatnią grupą, której aktywność odnotowano w sezonie 

2017/2018 są grupy nieformalne (w tej grupie znajdziemy np. Pożar w burdelu). Statystyki 

klarownie pokazują, że podmiotów niepublicznych jest ponad trzy razy więcej. Oczywiście, w 

liczbie 666 instytucji niepublicznych są także bardzo małe inicjatywy, które nie prowadzą 

regularnej działalności i trudno je porównywać z dużymi instytucjami kultury. Z drugiej 

strony jednak, tak jak teatry publiczne mają Teatr Narodowy i niewielkie działy gminnej 

instytucji kultury, tak niepubliczne mają koła teatralne, ale i Buffo, Imkę, Polonię, czy Och-

Teatr. 

          3.1.2. Statystyka teatrów w Warszawie. 
 

Podane w poprzednim podrozdziale liczby mają swoje odzwierciedlenie w 

statystykach teatrów istniejących w Warszawie, która jest w tej chwili największym 

                                                
38 Wszystkie statystyki zawarte zarówno w tym, jaki i w kolejnym podrozdziale pochodzą z publikacji Teatr w 
Polsce, dokumentacja sezonu 2017/2018, Warszawa 2019. 
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ośrodkiem teatralnym w Polsce. W jej granicach swoją działalność prowadzi aż 205 teatrów 

(kolejnymi pod względem ilości teatrów miastami jest Kraków z 82 teatrami i Wrocław, w 

którym działa teatrów 76). I tutaj proporcje rozkładają się podobnie. Wśród 39 warszawskich 

teatrów publicznych znajdziemy 3 teatry narodowe, 3 teatry marszałkowskie, 18 teatrów 

miejskich i 15 działów miejskiej instytucji kultury. Poniższa tabela przedstawia zestawienie 

narodowych, marszałkowskich i miejskich teatrów. Przy każdej z instytucji znajduje się 

informacja na temat statusu organizacyjnego oraz liczbę scen, jakie teatr posiada.39 

 
Tab. 1 Zestwienie warszawskich teatrów publicznych w sezonie 2017/2018 

 

Niemal cztery razy większą grupę stanowią w Warszawie teatry niepubliczne. Razem 

jest ich 166: 33 fundacje, 17 grup nieformalnych, 30 stowarzyszeń, aż 40 teatrów prywatnych 

                                                
39 Zestawienie sporządzone na podstawie danych zebranych przez Instytut Teatralny, http://www.twp2019.e-
teatr.pl [dostęp z dnia 7 sierpnia 2020 r.]. 

L

p. Nazwa teatru Status organizacyjny Liczba 
scen 

1. Polska Opera Królewska teatr państwowy nie 
2. Teatr Narodowy teatr państwowy 3 
3. Teatr Wielki – Opera Narodowa teatr państwowy 2 
4. Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr teatr miejski 4 
5. Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia teatr miejski 1 
6. Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza teatr miejski 3 
7. Teatr Baj teatr miejski remont 
8. Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy teatr miejski 4 
9. Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego teatr miejski 3 
10. Teatr Lalek Guliwer teatr miejski 1 
11. Teatr Lalka teatr miejski 1 
12. Teatr Muzyczny Roma teatr miejski 2 
13. Teatr Ochoty – Ośrodek Kultury Teatralnej teatr miejski 2 
14. Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera teatr miejski 3 
15. Teatr Rampa na Targówku teatr miejski 2 
16. Teatr Rozmaitości teatr miejski 3 
17. Teatr Scena Prezentacje teatr miejski b.d 
18. Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza teatr miejski 4 
19. Teatr Syrena teatr miejski 1 
20. Teatr Współczesny teatr miejski 2 

21. Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich 
Centrum Kultury Jidysz teatr miejski 1 

22. Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury teatr marszałkowski b.d. 
23. Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana teatr marszałkowski 2 
24. Warszawska Opera Kameralna teatr marszałkowski 2 
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(przy czym należy pamiętać, że w tę grupę wpisują się także jednoosobowe inicjatywy 

artystów) oraz 46 podmiotów skategoryzowanych jako „inne”. Niestety, jak się okazuje, 

wiedza na temat teatrów niepublicznych jest niewielka. Większość teatrów niepublicznych 

podaje najwyżej liczbę scen, a i to nie zawsze. Ciężko jest rozsądzić, czy teatry niepubliczne 

nie chcą się dzielić informacjami, czy nie prowadzą statystyk (chociaż to nie wydaje się 

prawdopodobne, ponieważ statystyki są w tej chwili generowane przez systemy kasowe 

automatycznie), czy też nie wiedzą, że taką możliwość mają. Poniższa tabela przedstawia 

zestawienie teatrów prywatnych, teatrów trzeciego sektora i teatrów offowych w sezonie 

2017/201840. Zaznaczyć należy, że w podanym zestawieniu widnieją jedynie 32 fundacje, a 

nie 33, jak udokumentowano w roczniku „Teatr w Polsce”, z uwagi na nieprecyzyjne w moim 

mniemaniu ujęcie Teatru Polonia i Och-Teatru jako dwóch osobnych podmiotów, podczas 

kiedy oba teatry działają z ramienia jednej fundacji, Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz 

Kultury (i tak też została w poniższym zestawieniu ujęta). Przy każdym teatrze znajduje się 

informacja na temat statusu organizacyjnego oraz ilości scen, jakie teatr posiada. 

 
Tab 2. Zestawienie warszawskich teatrów niepublicznych w sezonie 2017/2018 (teatry 
dramatyczne, muzyczne, lalkowe, tańca) 
L.p Nazwa teatru Status organizacyjny Liczba scen 
1. B'cause Dance Company fundacja b.d. 
2 Centrum w Ruchu fundacja b.d. 
3. Fundacja Ciało Mówi, że... fundacja b.d. 
4. FURU Kolektyw Artystyczny fundacja b.d. 
5. Grupa Operowa Lakme fundacja b.d. 
6. Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury fundacja 6 
7. HOTELOKO Movement Makers fundacja 1 
8. Les Ballets de Pologne fundacja b.d. 
9. mufmi teatr tańca fundacja b.d. 
10. Nie Tylko Flamenco Teatr Tańca Małgorzaty 

Matuszewskiej 
fundacja b.d. 

11. Scena Lubelska 30/32 fundacja 1 
12. Teatr 21 fundacja b.d. 
13. Teatr Akademicki fundacja b.d. 
14. Teatr Alatyr fundacja b.d. 
15. Teatr GO Fundacja Proscenium fundacja 1 
16. Teatr GO Fundacja Proscenium fundacja 1 
17. Teatr I.N.N.I. fundacja b.d. 
18. Teatr Improwizacji AFRONT fundacja b.d. 
19. Teatr Improwizowany Klancyk! fundacja 1 
20. Teatr Kuffer fundacja b.d. 
21. Teatr La M.ort fundacja b.d. 
22. Teatr Malabar Hotel fundacja b.d. 
23. Teatr Małego Widza fundacja b.d. 

                                                
40 Tamże [dostęp z dnia 9 sierpnia 2020 r.]. 
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24. Teatr Marebito fundacja b.d. 
25. Teatr ME/ST fundacja b.d. 
26. Teatr Młyn fundacja 1 
27. Teatr Montownia fundacja Nie 
28. Teatr Praski fundacja b.d. 
29. Teatr Scena fundacja b.d. 
30. Teatr Scena Współczesna fundacja b.d. 
31. Teatr Tańca Zawirowania fundacja 1 
32. Teatr Trans-Atlantyk fundacja b.d. 
1. Centrala grupa nieformalna b.d. 
2. Damski Tandem Twórczy grupa nieformalna b.d. 
3. Grupa Artystyczna KONCENTRAT grupa nieformalna b.d. 
4. Grupa Teatralna Warszawiaki grupa nieformalna b.d. 
5. Kolektyw twórczy bsides grupa nieformalna b.d. 
6. Koło Naukowe Teatr i Polityka grupa nieformalna b.d. 
7. Opera Buffa grupa nieformalna b.d. 
8. Pożar w burdelu grupa nieformalna nie 
9. Teatr Adekada grupa nieformalna b.d. 
10. Teatr Bluboks grupa nieformalna b.d. 
11. Teatr Emocji i Wyobraźni grupa nieformalna b.d. 
12. Teatr HAM grupa nieformalna b.d. 
13. Teatr Muzyczny TINTILO grupa nieformalna b.d. 
14. Teatr Oratorium grupa nieformalna b.d. 
15. Teatr Pijana Sypialnia grupa nieformalna b.d. 
16. Teatr Relacji grupa nieformalna b.d. 
17. Teatr ResComica grupa nieformalna b.d. 
1. Chór Ekspertyemntalny Gre Badanie stowarzyszenie b.d. 
2. Grupa Artystyczna Teraz Poliż stowarzyszenie b.d. 
3. Grupa Miód - Materia stowarzyszenie b.d. 
4. Grupa Teatralna Dorosłe Dzieci Wojciecha 

Starosteckiego 
stowarzyszenie b.d. 

5. Grupa Teatralna Mimochodem stowarzyszenie b.d. 
6. Imperatyw Teatralny stowarzyszenie b.d. 
7. Komuna // Warszawa stowarzyszenie b.d. 
8. Lothe Lachmann Video Teatr POZA stowarzyszenie b.d. 
9. Potem-o-tem stowarzyszenie b.d. 
10. Stowarzyszenie Grupa Studnia O. stowarzyszenie b.d. 
11. Stowarzyszenie Studio Teatr Test: Marczewski 

– Teatr 
stowarzyszenie b.d. 

12. Stowarzyszenie Teatr Adekwatny stowarzyszenie b.d. 
13. Stowarzyszenie Zakład Pracy Twórczej stowarzyszenie b.d. 
14. Studio Teatralne Koło stowarzyszenie b.d. 
15. Studium Teatralne stowarzyszenie 1 
16. Teatr Academia stowarzyszenie b.d. 
17. Teatr Akademia Ruchu stowarzyszenie b.d. 
18. Teatr Akt stowarzyszenie b.d. 
19. Teatr Baza stowarzyszenie 1 
20. Teatr Druga Strefa stowarzyszenie b.d. 
21. Teatr EKIPA stowarzyszenie b.d. 
22. Teatr Fijewskich Tadeusza, Marii, Barbary, 

Włodzimierza 
stowarzyszenie 3 

23. Teatr „Itakzagramy“ stowarzyszenie b.d. 
24. Teatr MAKATA stowarzyszenie b.d. 
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25. Teatr Przeoczenie stowarzyszenie b.d. 
26. Teatr Remus stowarzyszenie b.d. 
27. Teatr TM stowarzyszenie b.d. 
28. Teatr Warsawy stowarzyszenie 1 
29. Teatr XL stowarzyszenie 1 
30. Unia Teatr Niemożliwy stowarzyszenie b.d. 
1. Ale! STER teatr prywatny b.d. 
2. Art Project Ballet teatr prywatny b.d. 
3. Jednoosobowy Teatr Poezji Ireny Jun teatr prywatny b.d. 
4. Kompania Primavera teatr prywatny b.d. 
5. La Fabirque Musicale teatr prywatny b.d. 
6. Scena Elffów teatr prywatny 1 
7. Teatr – monodram Wiesława Komasy teatr prywatny b.d. 
8. Teatr 6. Piętro teatr prywatny 1 
9. Teatr Banasiów teatr prywatny b.d. 
10. Teatr Capitol teatr prywatny 2 
11. Teatr Dobrego Serca teatr prywatny b.d. 
12. Teatr Domowy Chmielna teatr prywatny b.d. 
13. Teatr Epifania teatr prywatny b.d. 
14. Teatr EX-RE teatr prywatny b.d. 
15. Teatr Gudejko teatr prywatny b.d. 
16. Teatr IMKA teatr prywatny 1 
17. Teatr Janusza Łagodzińskiego teatr prywatny b.d. 
18. Teatr Kamienica teatr prywatny 3 
19. Teatr Kropka Theatre teatr prywatny b.d. 
20. Teatr Lalek CZARODZIEJ teatr prywatny b.d. 
21. Teatr Lalek IGRASZKA teatr prywatny 1 
22. Teatr Limen teatr prywatny b.d. 
23. Teatr Łatka teatr prywatny b.d. 
24. Teatr Malutki teatr prywatny b.d. 
25. Teatr Maskarada teatr prywatny b.d. 
26. Teatr Michałek teatr prywatny b.d. 
27. Teatr MY teatr prywatny b.d. 
28. Teatr na Dole teatr prywatny b.d. 
29. Teatr Palladium teatr prywatny 1 
30. Teatr Proscenium im. Aleksandry Ford teatr prywatny b.d. 
31. Teatr Sabat teatr prywatny 1 
32. Teatr Solo Waldka Nowaka teatr prywatny b.d. 
33. Teatr Studio Buffo teatr prywatny 1 
34. Teatr w walizce teatr prywatny b.d. 
35. Teatr Wariacja teatr prywatny b.d. 
36. Teatr Wolandejski teatr prywatny 1 
37. Teatro Comunale'ale teatr prywatny b.d. 
38. Teatrzyk dla dzieci GONG teatr prywatny b.d. 
39. Warsaw Ballet teatr prywatny b.d. 
40. Zamek Atlantiss teatr prywatny b.d. 

 

 

Powyższa tabela wyraźnie pokazuje, jak silną grupą są warszawskie teatry 

niepubliczne. Oczywiście wskaźnik ilościowy teatrów nie decyduje o aspektach takich jak 
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frekwencja, jakość artystyczna, a już na pewno nie decyduje o sposobie finansowania teatrów. 

Widać jednak, że zjawisko niezależnych teatrów nie jest zjawiskiem marginalnym, jak 

jeszcze niedawno przyjmowano. Do dzisiaj można spotkać się z opiniami, że solą teatru jest 

teatr publiczny, podczas kiedy od niemal 20 lat hegemonia teatrów publicznych zaczęła 

ustępować (chcąc nie chcąc) pejzażowi znacznie bardziej inkluzywnemu. Tutaj również 

znaczące są liczby. Między sezonem 2009/2010, a sezonem 2017/2018 liczba teatrów 

publicznych w kraju wzrosła o 1, co nie jest zarzutem – świadczy bowiem o stabilności 

instytucji kultury, a liczba teatrów niepublicznych w ciągu tych 8 sezonów wzrosła o 292. I 

tak przybyły 53 teatry prywatne, 52 stowarzyszenia, aż 77 fundacji, 39 grup nieformalnych i 

71 teatrów klasyfikowanych jako inne.  

Nieco mgliste wydają się liczby premier i liczba widzów, jaka odwiedza teatry 

publiczne i niepubliczne. O ile teatry publiczne mają obowiązek podać wszystkie statystki, 

teatry niepubliczne dzielą się nimi rzadziej.  Najwięcej widzów chodzi na spektakle 

komediowe, muzyczne i operowe, nieco mniej odwiedza teatry grające klasykę i teatry 

środka, najmniejszym powodzeniem cieszą się teatry eksperymentalne. Te proporcje wydają 

się oczywiste, wyglądają zresztą bardzo podobnie zarówno w teatrach publicznych, jak i 

niepublicznych. Często wynika to także z wielkości sal teatralnych – małe teatry 

eksperymentalne mają sale 60-100 osobowe, musicalowa Roma mieści widzów prawie tysiąc. 

Poniższe tabele przedstawiają liczbę premier i liczbę widzów w teatrze publicznym i teatrze 

niepublicznym w sezonie 2017/2018, przy czym zaznaczyć trzeba, że dane dotyczące teatru 

niepublicznego są szczątkowe, a w tabeli ujęte zostały tylko teatry, które przekazały 

Instytutowi Teatralnemu jakąkolwiek informację o liczbie premier w sezonie, bądź liczbie 

widzów (tab. 1 i tab. 2)41. 

 
Tab.3 Zestawienie premier i widzów w warszawskich teatrach publicznych w sezonie 2017/2018 

                                                
41 Tamże [dostęp z dnia 12 sierpnia 2020 r.]. 

Lp. Nazwa teatru Organizator 
Premiery w 

sezonie 
17/18 

Liczba 
widzów w 

sezonie 
17/18 

1. Teatr Muzyczny Roma miasto 2 264 833 
2. Teatr Wielki – Opera Narodowa MKiDN 7 225 060 

3. Teatr Kwadrat im. Edwarda 
Dziewońskiego miasto 4 162 222 

4. Północne Centrum Sztuki Teatr 
Komedia miasto 2 126 953 

5. Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana marszałek 10 88 971 
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Tab. 4 Zestawienie premier i widzów w warszawskich teatrach niepublicznych w sezonie 

2017/2018 

L.p Nazwa teatru Status 
organizacyjny 

Premiery w 
sezonie 
17/18 

Liczba widzów w 
sezonie 17/18 

1. Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz 
Kultury 

fundacja 8 238 892 

2. Teatr Gudejko teatr prywatny 2 60 000 
3. Pożar w burdelu grupa nieformalna 5 12 962 
4. Teatr Montownia fundacja 1 10 927 
5. Teatr XL stowarzyszenie 2 5 300 
6. Teatr Alatyr fundacja 1 3 280 
7. Teatr Wolandejski teatr prywatny 1 1 115 
8. HOTELOKO Movement Makers fundacja 1 1 100 
9. Teatr ResComica grupa nieformalna 3 350 
10. Centrum w Ruchu fundacja 4 b.d. 
11. Les Ballets de Pologne fundacja 2 b.d. 
12. Nie Tylko Flamenco Teatr Tańca 

Małgorzaty Matuszewskiej 
fundacja 1 b.d. 

13. Scena Lubelska 30/32 fundacja 1 b.d. 
14. Teatr 21 fundacja 1 b.d. 

6. Teatr Syrena miasto 2 70 490 
7. Teatr Rampa na Targówku miasto 4 69 145 
8. Teatr Narodowy MKiDN 6 69 100 
9. Teatr Lalek Guliwer miasto 2 67 504 
10. Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy miasto 5 65 233 
11. Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza miasto 6 58 065 
12. Teatr Współczesny miasto 2 51 834 
13. Teatr Lalka miasto 4 36 944 

14. Teatr Powszechny im. Zygmunta 
Hubnera miasto 10 31 569 

15. Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy 
Kamińskich Centrum Kultury Jidysz miasto 11 30 170 

16. Teatr Studio im. Stanisława Ignacego 
Witkiewicza miasto 9 27 617 

17. Międzynarodowe Centrum Kultury 
Nowy Teatr miasto 9 

23 091 

18. Warszawska Opera Kameralna marszałek 6 21 421 
19. Teatr Rozmaitości miasto 6 20 152 
20. Teatr Baj miasto 2 20 057 
21. Polska Opera Królewska MKiDN 8 19 053 

22. Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana 
Kiepury marszałek 2 

9 433 

23. Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury 
Teatralnej miasto 3 5 491 

24. Teatr Scena Prezentacje miasto b.d b.d 
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15. Teatr GO Fundacja Proscenium fundacja 1 b.d. 
16. Teatr Improwizowany Klancyk!1 fundacja 1 b.d. 
17. Teatr Malabar Hotel fundacja 1 b.d. 
18. Teatr Małego Widza fundacja 3 b.d. 
19. Teatr Marebito fundacja 1 b.d. 
20. Teatr ME/ST fundacja 1 b.d. 
21. Teatr Młyn fundacja 1 b.d. 
22. Teatr Scena fundacja 1 b.d. 
23. Teatr Tańca Zawirowania fundacja 2 b.d. 
24. Teatr Trans-Atlantyk fundacja 1 b.d. 
25. Centrala grupa nieformalna 1 b.d. 
26. Damski Tandem Twórczy grupa nieformalna 1 b.d. 
27. Kolektyw twórczy bsides grupa nieformalna 1 b.d. 
28. Teatr Bluboks grupa nieformalna 1 b.d. 
29. Teatr HAM grupa nieformalna 2 b.d. 
30. Teatr Oratorium grupa nieformalna 2 b.d. 
31. Teatr Pijana Sypialnia grupa nieformalna 1 b.d. 
32. Teatr Relacji grupa nieformalna 1 b.d. 
33. Komuna // Warszawa stowarzyszenie 6 b.d. 
34. Potem-o-tem stowarzyszenie 1 b.d. 
35. Studio Teatralne Koło stowarzyszenie 1 b.d. 
36. Studium Teatralne stowarzyszenie 2 b.d. 
37. Teatr Academia stowarzyszenie 1 b.d. 
38. Teatr Remus stowarzyszenie 1 b.d. 
39. Teatr TM stowarzyszenie 1 b.d. 
40. Teatr Warsawy stowarzyszenie 3 b.d. 
41. Scena Elffów teatr prywatny 2 b.d. 
42. Teatr 6. Piętro teatr prywatny 3 b.d. 
43. Teatr Capitol teatr prywatny 4 b.d 
44. Teatr IMKA teatr prywatny 4 b.d. 
45. Teatr Kamienica teatr prywatny 5 b.d. 
46. Teatr Kropka Theatre teatr prywatny 4 b.d. 
47. Teatr Lalek IGRASZKA teatr prywatny 2 b.d. 
48. Teatr Maskarada teatr prywatny 1 b.d. 
49. Teatr na Dole teatr prywatny 1 b.d. 
50. Teatr Palladium teatr prywatny 3 b.d. 
51. Teatr Sabat teatr prywatny 2 b.d. 

 

Widać, że teatry najczęściej odwiedzane oscylują wokół 200 – 250 tysięcy widzów. 

Wśród liderów w teatrach znajduje się Opera Narodowa i Roma, liderem wśród 

niepublicznych teatrów pozostaje Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury. 

Porównywalna jest także liczba premier. Teatry publiczne zaprezentowały 122 nowe 

spektakle, z niepełnych danych dotyczących teatru niepublicznego wynika, że odbyły się w 

sezonie 2017/2018 w Warszawie 103 premiery teatralne. Świadczy to o rozpierającej 

inicjatywie twórczej, która zgrupowana w różne formy organizacyjne rozsadza tę skorupę 

jedynie słusznych teatrów publicznych i mówi głosem wyraźnym i odważnym. Od 

eksperymentalnych laboratoriów po komercyjne widowiska. I jest za późno, żeby się obrażać. 
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Trzeba przyjąć ten mariaż jako coś oczywistego, nieuniknionego, a nade wszystko, bardzo 

dziś wartościowego i potrzebnego. 

 

3.2 Finansowanie warszawskich teatrów niepublicznych na tle 

publicznych instytucji kultury. 
 

Krajobraz teatralny w Polsce ulega transformacji. Supremacja zhierarchizowanych 

struktur teatrów publicznych powoli usuwa się na rzecz teatralnej bioróżnorodności. Jest to 

zmiana powolna, bo i układ jest skostniały. Dzieje się to na razie na poziomie mentalnym, 

zmiana ustrojowa jest bowiem duża trudniejsza i wymaga zmian legislacyjnych, odwagi i 

determinacji. Wzmocniona pozycja teatrów niepublicznych może oznaczać w mniemaniu 

instytucji kultury osłabienie teatrów publicznych, a tak naprawdę oznaczać powinna inne do 

teatrów publicznych podejście. Dysproporcja finansowania kultury publicznej i niezależnej 

jest gigantyczna. W sezonie 2018 roku budżety teatrów publicznych w Polsce wynosiły 

1 206 379 117 zł, z czego na dotacje przeznaczono 996 275 589 zł42. Tego roku Warszawa w 

swoim budżecie przewidziała 305 076 564 zł na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego. 

W tej kwocie 113 609 000 zł przeznaczone było na prowadzenie działalności kulturalnej 

przez teatry. Należy dodać, że jest to część dotacji przekazywana na teatry działające w 

stolicy. Do tego należy doliczyć dotacje podmiotowe dla instytucji kultury prowadzonych 

przez marszałka i MKiDN. Poniższe zestawienie obejmuje dotacje wszystkich warszawskich 

teatrów publicznych w latach 2015 – 2020 (poza działami gminnej i miejskiej instytucji 

kultury)43.  

                                                
42 Teatr w Polsce, dokumentacja sezonu 2017/2018, dz. cyt. 
43 Na podstawie zestawienia dotacji podmiotowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  
https://www.gov.pl/web/kultura/dotacje-podmiotowe   [dostęp z 3 sierpnia 2020 r.]. 
Na podstawie zestawienia dotacji podmiotowych Miasta Stołecznego Warszawy 
https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/0F5F0A61-E96F-4693-872B-
D14376B74CB0/1273943/KompendiumB2015.pdf [dostęp z 5 sierpnia 2020 r.]. 
https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/3E7247E5-527B-456D-B34E-
9B83C60EF3F2/1313904/KompendiumB2016.pdf [dostęp z 5 sierpnia 2020 r.]. 
https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/9C2328D3-5EAC-4948-AC14-
2F59A667EE44/1313895/KompendiumB2017.pdf [dostęp z 5 sierpnia 2020 r.]. 
https://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/budzet_finanse/kompendium/KompendiumB2018.pdf [dostęp z 5 
sierpnia 2020 r.]. 
https://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/budzet_finanse/kompendium/KompendiumB2019.pdf [dostęp z 5 
sierpnia 2020 r.]. 
Na podstawie budżetu województwa mazowieckiego https://www.mazovia.pl/wojewodztwo/finanse-i-
mienie/budzet-2003-2015/  [dostęp z 5 sierpnia 2020 r.]. 
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Dotacje teatrów publicznych w Warszawie w latach 2015 - 2020 

Nazwa teatru organizat
or 

Wysokość dotacji (zł) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Teatr Narodowy MKiDN 23 935 000 
 25 754 000 25 754 000 25 754 000 27 303 000 28 631 000 

Teatr Wielki – Opera 
Narodowa MkiDN 74 804 000 

 
82 098 000 

 82 998 000 82 998 000 87 527 000 104 386 000 

Teatr Studio im. 
Stanisława Ignacego 

Witkiewicza 
miasto 

8 500 000 
+ 700 000 

(na modernizację) 

8 700 000 
+ 662 990 

(na modernizację) 
9 284 556 9 700 000 

 
9 771 720 
+ 700 000 

(na cykl spotkań i wydarzeń 
artystycznych na płycie 
głównej przed PKiN) 

 

 
9 772 000 
+ 200 00 

(na program konserwacji 
zbiorów Galerii Studio) 

 

Międzynarodowe Centrum 
Kultury Nowy Teatr miasto 

7 500 000 
+ 6 010 027 

(na budowę  MCK) 

7 500 000 
+ 5 532 897 

(na budowę  MCK) 
8 500 000 8 900 000  

8 531 820 
 

9 082 000 

Teatr Ochoty - Ośrodek 
Kultury Teatralnej miasto 1 700 000 2 000 000 2 033 000 2 050 000  

2 006 200 
 

2 300 000 

Teatr Powszechny im.  
Zygmunta Hubnera miasto 7 500 000 

7 750 000 
+ 863 400 

(na zakupy 
inwestycyjne) 

     7 750 000 
+ 900 000 

(na przedsięwzięcia w ramach 
Zintegrowanego Programu 

Rewitalizacji m.st. Warszawy 
w ramach dotacji celowych) 

 
7 880 000 
+ 370 000 

(na realizację projektu Atlas 
of Transitions w ramach 

dotacji celowych) 
 

 
7 875 140 

+ 1 320 000 
(na realizację projektu Atlas 

of Transitions i na 
przedsięwzięcia realizowane 
w ramach Zintegrowanego 

Programu Rewitalizacji m.st. 
Warszawy) 

      8 000 000 
+ 25 000 

(na projekty: Atlas of 
Transitions) 

Teatr Scena Prezentacje miasto 1 340 000 1 200 000 1 200 000 2 100 000 3 425 070 -  

Teatr Rampa na Targówku miasto 5 500 000 5 500 000 

5 500 000 
+ 100 000 

(na przedsięwzięcia w ramach 
Zintegrowanego Programu 

Rewitalizacji m.st. Warszawy 
w ramach dotacji celowych) 

5 540 000 

     5 577 700 
+ 170 000 
(na przedsięwzięcia 

realizowane w ramach 
Zintegrowanego Programu 

Rewitalizacji m.st. 
Warszawy) 

   5 750 000 
+ 300 000 
(na przedsięwzięcia 

realizowane w ramach 
Zintegrowanego Programu 

Rewitalizacji m.st. 
Warszawy) 
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Teatr Rozmaitości 
 miasto 8 300 000 8 000 000  

12 000 000 11 000 000  
11 548 640 

 
12 000 000 

Teatr Syrena miasto 4 000 000 
4 365 000 
+ 574 800 

(na modernizację 
infrastruktury) 

 
4 300 000 

 
4 632 000 

 
4 471 100 

 
4 654 000 

Teatr Współczesny 
 miasto 

6 700 000 
+ 145 000 

(na dostosowanie teatru do 
przepisów ppoż) 

7 000 000  
7 600 000 

 
7 720 000 

 
7 595 420 

 
8 000 000 

Teatr Ateneum im. Stefana 
Jaracza 

 
miasto 6 381 000 

6 500 000 + 
369 000 

(na modernizację 
pomieszczeń i 
infrastruktury 
technicznej) 

 
6 500 000 

 
7 200 000 

 
6 919 950 

 
7 650 000 

Teatr Żydowski im. Estery 
Rachel i Idy Kamińskich 
Centrum Kultury Jidysz 

miasto 5 800 000 6 000 000  
6 000 000 

 
7 037 000 

 
6 285 040 

 
6 700 000 

Teatr Baj miasto 2 750 000 3 275 000 

 
2 275 000 
+ 200 000 

(na przedsięwzięcia w ramach 
Zintegrowanego Programu 

Rewitalizacji m.st. Warszawy) 
 

4 100 000 

4 409 300 
+ 280 000 
(na przedsięwzięcia 

realizowane w ramach 
Zintegrowanego Programu 

Rewitalizacji m.st. 
Warszawy) 

 

 
4 410 000 
+ 250 000 

na projekt Praska Dorożka 
Teatralna na Podwórzach, 

realizowany w ramach 
Warszawskiego Programu 

Rewitalizacji 

Teatr Dramatyczny m.st. 
Warszawy miasto 

13 700 000 
+ 1 500 000 

(w ramach dotacji dla 
pozostałych jednostek) 

+ 210 000 
(na zakup i instalację 

klimatyzatorów Dużej Sceny) 

13 700 000 
+ 1 500 000 

(w ramach dotacji dla 
pozostałych jednostek) 

 
13 700 000 
+ 1 500 000 

(na organizację 
Warszawskich 

Spotkań Teatralnych w 
ramachdotaccelowych) 

   16 240 000 
+ 1 500 000 

(na organizacę 
Warszawskich 

Spotkań Teatralnych 
w ramach dotacji 

celowych) 

   16 447 700 
+ 1 700 000 

(na organizację wystawy "70 
lat Teatru Dramatycznego 

m.st. Warszawy 1949 - 2019" 
i Warszawskich Spotkań 

Teatralnych ) 

 
16 447 700 
+ 1 500 000 

(na Warszawskie Spotkania 
Teatralne ) 

Teatr Lalek Guliwer 
 miasto 2 750 000 3 150 000  

3 000 000 
 

3 300 000 3 196 940 3 350 000 

Północne Centrum Sztuki 
Teatr Komedia miasto 2 000 000 2 000 000  

2 000 000 
 

2 040 000 
 

2 040 000 
 

2 100 000 
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Teatr Kwadrat im. 
Edwarda Dziewońskiego 

 
miasto 2 542 000 

2 000 000 
+ 300 000 

(na budowę pawilonu 
windowego) 

 
2 200 000 

 
2 500 000 

 
2 503 300 

 
2 505 000 

Teatr Lalka miasto 3 000 000 
2 000 000 
+ 233 450 

(na modernizację 
siedziby) 

 
3 400 000 

 
3 600 000 

 
3 562 400 

 
3 630 000 

Teatr Muzyczny Roma 
 miasto 

8 400 000 
+500 000 (modernizacja 

budynku w zakresie ppoż) 

6 200 000 
+ 700 000 

(na modernizację 
budynku) 

 
6 200 000 

 
6 200 000 

 
6 370 870 

 
6 371 000 

Teatr Polski im. Arnolda 
Szyfmana 

wojewódz
two 

13 874 603 
+ 531 244 (na 

modernizację z elementami 
przebudowy) 

+ 110 000 
(na premierę „Podróży 
Guliwera” i programu 

edukacyjnego) 

14 397 056 

14 894 969 
+ 555 500 
(na produkcję 

spektakli) 
+3 500 000 
(dotacja MKiDN) 

 
15 464 721 
+3 500 000 
(dotacja MKiDN) 

 

 
16 106 310 
+3 500 000 
(dotacja MKiDN) 

 

 
17 380 133 
+3 500 000 
(dotacja MKiDN) 

 

Polska Opera Królewska 
w Warszawie MKiDN - - - 20 000 000 20 657 000 21 477 000 

Warszawska Opera 
Kameralna 

wojewódz
two 

b.d 
 15 942 218 16 281 627 17 200 000 21 227 032 25 603 846 

Mazowiecki Teatr 
Muzyczny im. Jana 

Kiepury 

wojewódz
two b.d 3 647 020 3 695 186 3 965 935 4 800 327 5 942 715 
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Z powyższego zestawienia wynika, że w Warszawie funkcjonują łącznie 24 publiczne 

teatry, na które w 2018 roku przeznaczone zostało 282,5 mln zł (dokładnie 282 491 656 zł), w 

2019 kwotę 297,5 mln zł (297 617 369 zł), a w 2020 rekordową sumę 323,5 mln zł 

(323 417 334 zł.) Tendencja jest wzrostowa, na kulturę przeznacza się coraz więcej, tak jak 

coraz więcej jest konkursów, w których mogą brać udział podmioty niepubliczne. Jednak nie 

są to kwoty wystarczające i dysproporcja między finansowaniem jest znaczna. „Proporcje są 

zachwiane. Uważam, że za dużo jest instytucji kultury. Teatry takie jak Kwadrat, Komedia 

czy Roma powinny mieć finansowe wsparcie miasta, ale nie powinny być miejskimi 

instytucjami. Rozszerzyłabym funkcjonowanie niepublicznych instytucji kultury, niezależnie 

od profilu, bo te instytucje są nierzadko bardziej misyjne i efektywne od podmiotów 

publicznych” 44 - mówi Alina Gałązka, zarządzająca niepubliczną Komuną Otwock. Tę opinię 

potwierdza Adam Sajnuk, jeden z założycieli Teatru Konsekwentnego, który od 2013 roku 

przeniesiony został do dawnego kina „Wars” i tam, prowadzony przez Adama Sajnuka, 

kontynuuje swoją działalność pod nazwą Teatr Warsawy: „W tej chwili my, niezależni, 

bijemy się o 100 000 zł, podczas kiedy premiery w teatrach publicznych są piramidalnie 

drogie. W cenie jednej premiery powstaje w Teatrze Warsawy 12 – 14 premier. Dotacja dla 

jednego czy dwóch teatrów miejskich to czasem tyle, ile otrzymują wszystkie organizacje 

pozarządowe. Poza tym starając się o jakąkolwiek dotację musimy wykazywać środki własne, 

teatry publiczne takiego obowiązku nie mają”45. Koszt premier to tylko jednen z wielu 

problemów. Inne to niebosiężna koszty przerośniętej administracji, zbyt wielu etatów, a co za 

tym idzie kosztów utrzymania pomieszczeń, biur, magazynów: „Ten stan rzeczy determinuje 

system finansowania, który jest przeformatowany i w którym olbrzymia część środków (z 

powodu złego systemu) wydatkowana jest na niemające nic wspólnego z tworzeniem teatru 

obciążenia. Z kolei finansowanie teatrów niepublicznych (jeżeli w ogóle istnieje) jest formą 

przypadkową i okazjonalną, w znacznej mierze uznaniową. Z naszej perspektywy żaden 

spójny i kompleksowy system finansowania teatrów niepublicznych nie istnieje.” – mówi 

Janusz Stokłosa, Prezes Zarządu spółko Studio Buffo, prowadzący prywatny teatr 46. 

                                                
44 Wszystkie przytoczone wypowiedzi Aliny Gałązki pochodzą z przeprowadzonego przeze mnie wywiadu w 
dniu 25 lipca 2020 r. W kolejnych przypisach będę stosować zapis: Alina Gałązka. 
45 Wszystkie przytoczone wypowiedzi Adama Sajnuka pochodzą z przeprowadzonego przeze mnie wywiadu w 
dniu 12 lipca 2020 r. W kolejnych przypisach będę stosować zapis: Adam Sajnuk.  
46 Wszystkie przytoczone wypowiedzi Janusza Stokłosy pochodzą z przeprowadzonego przeze mnie wywiadu w 
dniu 1 sierpnia 2020 r. W kolejnych przypisach będę stosować zapis: Janusz Stokłosa. 
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Te opinie znajdują swoje potwierdzenie w liczbach. Poniższy wykres przedstawia 

dotacje celowe w latach 2015 – 2020, jakie zostały przekazane NGO-som przez samorządy47. 

Do tego dochodzą dotacje celowe z grantów ministerialnych, jednak, jako że w tych 

konkursach startują podmioty o różnej strukturze prawno – organizacyjnej, statystyk nie ma. 

 
Tab. 5 Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na organizację imprez kulturalnych 

z dziedziny literatury, filmu sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych w Warszawie. 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Budżet (zł) 19 050 000 20 429 145 22 750 000 24 506 940 26 100 000 27 905 000 

  

Powyższe kwoty stanowią niecałe 10% budżetu przeznaczonego na kulturę w 

Warszawie, który w 2018 roku wyniósł 292,5 mln zł, w 2019 roku 269,5 mln zł, w 2020 roku 

290 mln zł. Zawężając budżet tylko do dotacji samorządowych proporcja nadal wydaje się 

zachwiana, wynosi bowiem 115 mln zł do 25 mln zł. A do tego dochodzi rok rocznie około 

190 mln zł na pozostałe teatry prowadzone przez ministerstwo i marszałka. 

Takie, dość brutalne, zestawienie liczb obnaża ułomność i anachroniczność polskiego 

systemu finansowania. Zmieniły się czasy, zmieniliśmy się my, system pozostał. I widać 

coraz wyraźniej, jak potrzebna jest reforma. 

Trzeba jednak przyznać, że o ile centralne władze pomysłu na reformę finansowania 

kultury nadal nie mają, o tyle oddolnych inicjatyw samorządowych jest w ostatnich latach o 

wiele więcej. Prym wiedzie Warszawa, która na tle Polski uchodzi za najbardziej bodaj 

postępowe miasto w dziedzinie współpracy z podmiotami trzeciego sektora, próbując 

wygenerować osobne dla tych podmiotów budżety i rozumiejąc zachodzące reorientacje. 

Wpływa na to ma ciężka praca NGO-sów i otwartość władz miasta. Szczególnie podkreślają 

to aktywistki i aktywiści kultury, którzy od lat uczestniczą w Branżowych Komisjach Dialogu 

Społecznego ds. Kultury: „Teraz rzeczywiście nie możemy narzekać, dostaliśmy grant w 

ramach nowego programu Społeczna instytucja kultury, który powstał z naszej inicjatywy. 

Dzięki temu mamy środki na utrzymanie administracji czy doposażenie budynku. Widać ze 

strony Warszawy dużą otwartość, choć te środki, które przeznaczane są na takie podmioty, 

jak my są nieporównywalnie mniejsze od środków, jakie Warszawa przeznacza na instytucje 

kultury” 48- mówi Gałązka. 

                                                
47 Na podstawie zestawienia dotacji podmiotowych Miasta Stołecznego Warszawy, 
https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/budzet/ [dostęp z dnia 2 sierpnia 
2020 r.]. 
48 Alina Gałązka. 
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Konkurs, o którym wspomina Alina Gałązka, to ogłoszona w 2018 roku nowatorska 

inicjatywa pod nazwą „Społeczna instytucja kultury – zbudowanie instytucjonalnego 

wsparcia rozwoju twórczości”, która wydaje się być pierwszym krokiem w stronę szerszego, 

bo instytucjonalnego, a nie jedynie projektowego wsparcia działalności organizacji 

pozarządowych. Jest to dotacja wieloletnia (2018-2022), która przyznana została dwóm 

podmiotom: Teatrowi Konsekwentnemu Adama Sajnuka na realizację zadania publicznego 

pt. „Społeczna Scena Debiutów w WARSawie” (3 645 000 zł) oraz właśnie Komunie Otwock 

na realizację „Hub kultury KW” (4 406 450 zł, co daje 1 100 000 zł na rok). Jak ważną 

pomoc może oferować miasto podkreśla także Marta Wójcicka, dyrektorka Teatru Soho, 

niezależnego teatru prowadzonego przez Stowarzyszenie Studio Teatralne Koło: „Żyjemy w 

symbiozie z miastem, ponieważ nasze działania wymagają wsparcia. Mamy małą scenę, nie 

bylibyśmy w stanie utrzymać się bez pomocy miasta. Ale wiele praktyk wynikło z naszego 

wypracowania ich z samorządem, tak jak na przykład dotacje wieloletnie, które dają nam 

bezpieczeństwo”49. 

Takiego bezpieczeństwa nie mają sceny prywatne, które nie mogą liczyć na żadną 

pomoc państwa. Są zdane same na siebie, a raczej na widownię i ewentualnych sponsorów. 

Tomasz Karolak, dyrektor prywatnego Teatru Imka, który do niedawna funkcjonował przy 

Konopnickiej 6, a teraz anektuje nową przestrzeń, po tym, jak ZHP wypowiedziało Imce w 

tym roku umowę wspomina: „Właściciele budynku, w którym znajdował się teatr zaczęli 

podnosić czynsz. Żeby się utrzymać zmuszony byłem komercyjnie wynajmować teatr. 

Stworzyłem IMKĘ Light, pod której szyldem zewnętrzni producenci przez wiele lat 

wystawiali w Imce spektakle. Jedno pracowało na drugie i odwrotnie”50. Budynek przejęła 

Grażyna Wolszczak, jedna z zewnętrznych producentek wynajmujących od Imki scenę.   

Nestorem wśród prywatnych teatrów, na dodatek utrzymującym się z sukcesem od 

trzydziestu lat, jest Studio Buffo. Założyli je Janusz Józefowicz i Janusz Stokłosa po sukcesie 

“Metra”, pierwszej prywatnej produkcji w powojennej, kiedy okazało się, że bilansowanie 

wpływów i kosztów jest możliwe, a to oznacza samodzielność: „Z Teatru Dramatycznego, w 

którym ta produkcja powstała, już nas wyrzucano, więc by chronić zespół trzeba było szukać 

swojego miejsca. Struktury teatrów państwowych w moim pojęciu były przerośnięte i źle 

funkcjonujące (vide choćby skompletowanie pełnej obsady na wszystkie próby). Do tego 

rachunek ekonomiczny nie miał tam żadnego znaczenia, bo wszystko było scedowane na 
                                                
49 Wszystkie przytoczone wypowiedzi Marty Wójcickiej pochodzą z przeprowadzonego przeze mnie wywiadu w 
dniu 1 lipca 2020 r. W kolejnych przypisach będę stosować zapis: Marta Wójcicka. 
50 Wszystkie przytoczone wypowiedzi Tomasza Karolaka pochodzą z przeprowadzonego przeze mnie wywiadu 
w dniu 2 lipca 2020 r. W kolejnych przypisach będę stosować zapis: Tomasz Karolak. 
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państwo”51- mówi Janusz Stokłosa. Jako że fundacje i stowarzyszenia wtedy peryferyjnie, 

Janusz Józefowicz i Janusz Stokłosa zdecydowali się założyć spółkę: „Myśmy postanowili 

oprzeć naszą formę prawno- administracyjną na spółce z o.o., co gwarantowało m.in swobodę 

inwestycji, a wymuszało dyscyplinę finansową i dbałość o bilans. (…) Tak powstał pierwszy 

w Polsce prywatny teatr: z potrzeby zwiększenia efektywności, komfortu pracy i wolności 

wyborów”52.  

 

3.3 Repertuar i misja teatrów niepublicznych.  
 

O ile kwestia finansowania jest klarowna i same liczby są niepodważalnym dowodem 

na to, że wszelkie proporcje dawno zostały zachwiane, o tyle jeśli mowa o misji i repertuarze 

sprawa jest dużo trudniejsza, ponieważ gust nie mieści się w żadnych tabelach, a wartość 

spektaklu nie jest jednoznacznie i bezdyskusyjnie mierzalna. Znam dziesiątki debat, polemik, 

nawet kłótni na temat tego samego spektaklu. Znam dziesiątki spektakli ze skrajnie różnymi 

recenzjami krytyków. Wychodząc z tego samego przedstawienia część widzów może 

pozostać w zachwycie nad zobaczonym spektaklem, u części może budzić zniesmaczenie. 

Czy „Klątwa” (2017, reż. O. Frlijć) w Teatrze Powszechnym jest spektaklem dobrym czy 

złym? Czy „Proces” (2017, reż. K. Lupa) zachwyca czy nudzi? W tej samej mającej 

wieloletnią historię ankiecie „Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie” publikowanej przez 

miesięcznik „Teatr”, gdzie spektakle oceniają krytycy rozdźwięk jest wielki. To, co jednych 

zachwyciło, inni podają jako rozczarowanie sezonu. Czy można znaleźć wskaźniki 

jakościowe, które będą jasne pokazywały różnice lub ich brak między teatrem publicznym a 

niepublicznym? Hanna Trzeciak w swojej Ekonomice teatru podejmuje próbę zmierzenia 

poziomu działalności artystycznej na podstawie dwóch czynników, ilościowego i 

jakościowego. Sama autorka wyraża wiele wątpliwości i podkreśla, jak często naukowcy 

negują możliwość zmierzenia jakości, jak choćby Samuel Schwarz, który mówi: „W sztukach 

widowiskowych istnieją tylko i wyłącznie subiektywne pomiary jakości”53. Autorka 

podejmuje jednak próbę pomiaru działalności w aspekcie jakościowym, używając 

wskaźników takich jak: recenzje, wyniki ankiet miesięcznika „Teatr”, notatki prasowe na 

temat udziału teatru w festiwalach oraz uzyskanych nagród i wyróżnień.54 O ile sama próba 

wydaje się należyta i przyjęte przez autorkę wskaźniki są akceptowalne i rzeczowe w 
                                                
51 Janusz Stokłosa. 
52 Tamże. 
53 S.Schwarz, Output in The Performing Arts, Akron 1987 [w: H. Trzeciak, dz. cyt., str. 120. 
54 H. Trzeciak, dz. cyt., str. 127. 
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kontekście ekonomiki teatru, o tyle w praktyce trudno im wierzyć. O ile nagrody i 

wyróżnienia dla spektakli mogą bywać miernikiem, o tyle polska krytyka teatralna przeżywa 

poważny kryzys i nie jest opiniotwórcza – nie może przyczynić do sukcesu frekwencyjnego 

lub frekwencyjnej klapy, wydaje się być więc mało wiarygodnym miernikiem jakości. 

Miejsce bystrych lub chociaż rzetelnych recenzji teatralnych zajęły notki prasowe, wywiady z 

sesjami zdjęciowymi twórców, hasztagi teatralnych influenserów, dla których podstawowe 

znaczenie ma ilość gwiazd w obsadzie i ścianka na premierze. W świecie coraz większej 

ilości danych i coraz krótszych komunikatów walka zdaje się toczyć o jakąkolwiek obecność 

sztuki w codziennym dyskursie, nie zaś o jej głębszy krytyczny ogląd.  

Patrząc na ofertę warszawskich teatrów pod kątem różnorodności, obie gałęzie teatru 

mają wiele do zaproponowania. Proponują widzom teatr eksperymentalny, jak publiczny TR, 

czy niepubliczna Komuna, teatr muzyczny, jak Roma, czy prywatne Buffo, teatr środka, jak 

Współczesny, Ateneum, z drugiej strony Teatr Polonia Fundacji Krystyny Jandy czy Imka, 

wreszcie teatr komediowy, jak publiczny Kwadrat lub prywatny Capitol. Jest to, poza 

operami, wachlarz równie szeroki, co wachlarz teatrów publicznych. Oczywiście teatr 

niezależny wystawia mniej wieloobsadowych realizacji klasycznych, ale jest do podyktowane 

głównie warunkami ekonomicznymi. Teatry niepubliczne bez gruntownego wsparcia nie 

mogą sobie pozwolić na inscenizację „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w pełnej obsadzie, 

bo je zwyczajnie na tak wielkie produkcje nie stać. I to wydaje się główną i najistotniejszą 

różnicą, rzutującą na całą działalność teatrów. Rozmach finansowy. Powstaje pytanie, czy 

czas odejść od teatru, w którym dyrektor opowiadając o spektaklu szczyci się, że jest to 

najdroższa produkcja w historii teatru w Polsce55? Ten rozdźwięk widać choćby na 

przykładzie spektaklu „Lekcje stepowania”, który został na przestrzeni 10 lat 

wyprodukowany przez publiczną Komedię i niepubliczny Och-Teatr. Na realizację Teatru 

Komedia w 2006 roku przeznaczono 700 000 zł, 10 lat później Fundacja Krystyny Jandy 

wyprodukowała ten sam tytuł za kwotę 200 000 zł, co daje pół miliona złotych różnicy. 

Powstaje pytanie, jakie artystyczne efekty przyniosłaby działalność teatrów niepublicznych, 

gdyby te teatry miały większe wsparcie finansowe od państwa i samorządów? Jakie „Wesele” 

zrobiłby Adam Sajnuk, Krystyna Janda, Eugeniusz Korin, czy Igor Gorzkowski, gdyby 

oprócz chęci mieli również odpowiednie warunki finansowe? „Reżyseruję także w 

publicznych teatrach, znam ten system, zbyt wielu ludzi na etatach, drogie produkcje, które 
                                                
55 Andrzej Seweryn w rozmowie z Katarzyną Janowską dla portalu Onet Kultura, 
https://kultura.onet.pl/wiadomosci/andrzej-seweryn-w-rezerwacji-borys-godunow-to-najdrozsza-produkcja-w-
historii-teatru/r779nsv [dostęp z 29 lipca 2020 r]. 
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po premierze grane są kilka razy, po czym inne wieczory wypełniane są pokazami filmów i 

oper. Związki zawodowe, których ruszyć nie można i które często związują dyrektorom 

jakąkolwiek możliwość reformy”56 – mówi Adam Sajnuk, dyrektor Teatru Warsawy. Jego 

Stowarzyszenie Teatr Konsekwentny istnieje od 1997 roku, od kilku lat ma swoją siedzibę 

przy Rynku Nowego Miasta, którą cztery miesiące temu miasto wykupiło od firmy Serenus, 

dając w ten sposób Stowarzyszeniu Teatru Konsekwentnego pewne, stałe miejsce. Sajnuk 

robi tam teatr autorski, dzięki konkursowi na Społeczną Instytucję Kultury może zapraszać 

debiutantów, przez wiele lat był przyczółkiem „Pożaru w burdelu”, robi w to co wierzy i co 

mu się podoba. Sam odżegnuje się od słowa misja. Szuka nowych tekstów, adaptuje powieści, 

stara się przecierać repertuarowe szlaki, wybiera te teksty, które wydają mu się ważne. Nie 

wystawia sztuk komercyjnie, ale przez lata musiał nauczyć się dyscypliny. „Grupą 7 osób 

założyliśmy nasze stowarzyszenie jako jedni z pierwszych – zdecydowaliśmy się na tę formę, 

bo chcieliśmy, żeby teatr zarządzany był w sposób demokratyczny, bez wyboru lidera, tak jak 

to musiałoby się stać w przypadku powołania fundacji i była to forma, która umożliwiała 

udział w konkursach samorządowych. Jako spółka nie mielibyśmy tej możliwości.”57 W 

latach 90 młode grupy zapaleńców teatralnych nie myślały o strukturach. Anarchistyczna 

Komuna Otwock powstała w 1989 roku, określając siebie „anarchistyczną wspólnotą 

działań”. Stowarzyszenie założyła, żeby móc przyjąć nagrodę. „Był rok 1996 i żeby odebrać 

nagrodę musieliśmy mieć osobowość prawną. Wtedy o rzeczach takich jak struktura prawno-

organizacyjna nie myśleliśmy. Potem dopiero pojawiła się odpłatna działalność pożytku 

publicznego”58 – mówi Alina Gałązka. Ich tymczasowa siedziba znajduje się w opuszczonej 

szkole na tyłach hotelu Marriott. Kamienicy przy Lubelskiej 30/32, poprzedniej siedzibie, 

groziło zawalenie. Komuna jest teatrem eksperymentującym i zaangażowanym. Zapytana o 

misje, sens działalności Komuny Alina Gałązka odpowiada: „Komuna wyrosła z autorskiego 

teatru Grzegorza Laszuka, ale z biegiem czasu jej kształt się zmienił. Teraz dajemy może 

jedną w roku premierę w reżyserii Laszuka. Swoją misję upatrujemy dziś we wspieraniu 

rozwoju debiutanckiej twórczości, angażujemy młodych twórców, ale także przedstawicieli 

mainstreamu, którzy chcą spróbować czegoś odważniejszego czy poszukującego. Bardzo 

ważnym elementem naszych działań jest promocja otwartości i wartości demokratycznych, 

także w stylu pracy z artystami. W swoich projektach mierzymy się z tematami trudnymi, 

które stały się społecznym tabu. Ważne jest dla nas także pokazanie, jak dobrze mogą 

                                                
56 Adam Sajnuk. 
57 Tamże. 
58 Alina Gałązka. 
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funkcjonować niepubliczne, społeczne instytucje kultury59. Nieco inną misję ma Studio 

Teatralne Koło, artystycznie prowadzone przez Igora Gorzkowskiego. „Skupiamy się na 

pracy studyjnej, skupionej, nastawionej na proces. I skupiamy się na bardzo bliskiej relacji z 

widzem. Dlatego chcemy mieć teatr dostępny i tani. Nasza praca to często próba dotykania 

klasyki, dużej literatury. U nas reżyser może dłużej pracować nad spektaklem. Zasadniczą 

częścią naszej metody twórczej jest improwizacja aktorska”60 – mówi Marta Wójcicka. Igor 

Gorzkowski rzeczywiście sięga po klasykę by reinterpretować ją, lub wyciągać interesujące 

go wątki i postaci. Teatr Soho (mający obecnie swoją siedzibę w Soho Factory) ma w swoim 

repertuarze spektakle inspirowane szekspirowską „Burzą” (2012, reż. I. Gorzkowski), czy 

„Idiotą” Dostojewskiego (2014, reż. I. Gorzkowski). Również tutaj decyzja o formie prawno-

organizacyjnej była przypadkowa: „Nasze stowarzyszenie powstało w 1998 roku, a pomysł 

jego założenia wywodził się z naszego prestudenckiego doświadczenia projektowego 

działania w stowarzyszeniu przy Politechnice. Nie zastanawialiśmy się czy organizować się 

inaczej, nie robiliśmy analizy rynku, po prostu założyliśmy stowarzyszenie. To był czas, 

kiedy stowarzyszenie zakładała się też Montownia.”61 

Inaczej do misji muszą podchodzić teatry prywatne, które bez pomocy państwa są 

zmuszone dbać o frekwencję. Część z nich, która zdecydowała się robić teatr farsowy i 

komediowy zwykle zapełnia całe sale. Spektakle Teatru Capitol obejrzało w 2019 roku ponad 

231 000 widzów62, Teatr Gudejko, który nie ma swojej siedziby i gra w różnych miejscach na 

terenie całej Polski, zgromadził 110 000 widzów63. Założyciele teatru prywatnego decydowali 

się na jego założenie głównie z buntu, artystycznej nieprzystawalności, wiary w prowadzenie 

teatru z własną wizją artystyczną. „Założyłem teatr bo nie mogłem znaleźć swojego miejsca. 

Pracowałem i Narodowym i z Rozmaitościami, także z Montownią, odnosiliśmy nawet 

sukcesy, jednak dla mnie wzorcem był Teatr Nowy w Łodzi pod dyrekcją Mikołaja 

Grabowskiego. Tęskniłem za synergią warszawskiej, łódzkiej i krakowskiej energii. I taki 

teatr starałem się stworzyć. Teatr mocnego środka, z ambicjami. To się udało, o czym 

świadczą nagrody jakie otrzymywaliśmy a festiwalach i frekwencja” 64 – mówi Tomasz 

Karolak, dyrektor Imki. Wśród najczęściej nagradzanych spektakli były „Dzienniki” Witolda 

Gombrowicza w reżyserii Mikołaja Grabowskiego (2010)  i „Klątwa” Moniki Strzępki i 

                                                
59 Alina Gałązka. 
60 Marta Wójcicka. 
61 Tamże. 
62 Dane Teatru Capitol. 
63 Dane Teatru Gudejko. 
64 Tomasz Karolak. 
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Pawła Demirskiego (2014). Imka, choć borykając się z wieloma finansowymi problemami 

przetrwała do dziś i teraz remontuje nową scenę.  

Nestorem wśród teatrów prywatnych jest Teatr Studio Buffo. W swoim repertuarze 

Buffo posiada musicale, spektakle muzyczne, muzyczne wieczory tematyczne i recitale. 

„Jesteśmy wolni od jakiegokolwiek nadzoru czy sugestii wyboru repertuaru a sukces naszych 

artystycznych decyzji jest warunkiem naszej egzystencji. To motywuje. Naszym sensem 

działania jest oparty na poczuciu absolutnej wolności dobór wszystkich niezbędnych 

elementów, które mają umożliwić powstanie spektaklu. Ten z kolei ma być zaakceptowany 

przez widza, a jego wieloletnia eksploatacja ma przynieść zysk”65 – mówi Janusz Stokłosa. 

Bo i o zysk chodzi teatrom prywatnym. Zapytałam Janusza Stokłosę po co robi teatr. – 

„Odpowiem jako biznesmen: bo na tym można zarobić i jako artysta: bo się na tym znamy i 

umiemy to robić. A przeciwności byłoby o wiele mniej gdyby państwo stało się naszym 

partnerem a nie konkurentem, jakim jest obecnie”66. 

 

3.4 COVID. 

 
Pandemia koronawirusa zatrzymała świat. Wraz z zamknięciem szkół, uczelni i 

placówek edukacyjnych 12 marca 2020 roku zawieszona została działalność teatrów, kin, 

oper, filharmonii, muzeów i bibliotek. Teatry znalazły się w dramatycznej sytuacji. Wszystkie 

zaplanowane spektakle należało odwołać, widzom zwrócić pieniądze za bilety. Szybko 

okazało się, że zapowiadane na dwa tygodnie zawieszenie przydłuży się do odwołania, które 

nadeszło 6 czerwca. Przez blisko trzy miesiące teatry musiały zwracać tysiące biletów za 

zakupione spektakle, a nie wszystkie miały takie finansowe zaplecze. Przed wieloma 

podmiotami, szczególnie niepublicznymi, stanęło widmo upadłości. Zwrot biletów ze 

sprzedanych spektakli, niewiele zmieniający się koszt utrzymania budynków (czynsze, 

media) i etatów, a przy tym całkowity spadek obrotów postawiły wiele teatrów przed decyzją 

o całkowitym zamknięciu działalności. Aktorzy freelancerzy stracili wszystkie źródła 

dochodu. Zamknięto plany filmowe, studia dubbingowe, odwołano wszystkie imprezy. 

Pomoc od państwa była niewystarczająca. Teatry mogły skorzystać z tarczy antykryzysowej, 

która zakładała odłożenie płatności składek ZUS, dofinansowanie do utrzymania miejsc 

pracy, część podmiotów mogła skorzystać z częściowo bezzwrotnej pożyczki z Polskiego 
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Funduszu Rozwoju. Twórcy mogli się zgłaszać o drobne zapomogi do ZUS-u, MKiDN i 

branżowych stowarzyszeń „Pierwsze przelewy z ZUS-u wpłynęły na moje konto w maju, 

część branżowych zapomóg miała tak niski próg przychodów za rok, że większość 

środowiska nie mogła się o nie ubiegać. Jako charakteryzatorka freelancerka zostałam bez 

pracy i perspektyw, jak wszyscy ludzie teatru i filmu”67 – mówi charakteryzatorka teatralna i 

filmowa, Agnieszka Rębecka. Twórcy wystosowali listy do Ministra Piotra Glińskiego, 

prosili o pomoc i interwencje. Wreszcie teatry wróciły do grania 6 czerwca, jednak w 

rygorystycznym reżimie sanitarnym, mogąc zapełnić nie więcej niż 50% miejsc na widowni. 

Rząd luzujący obostrzenia pozwolił zapełniać pociągi i organizować wesela, jednak do 

teatrów pełnej widowni nie wpuścił - cały czas funkcjonują w reżimie, co uniemożliwia 

stabilne ich funkcjonowanie. Pod koniec maja Instytut Teatralny im. Zbigniewa 

Raszewskiego we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca powołał zespół ekspercki ds. 

sytuacji teatrów, złożony z przedstawicieli instytucji kultury, teatrów prywatnych, NGO-sów, 

związków zawodowych, stowarzyszeń, których zadaniem było wypracowanie konkretnych 

rozwiązań mających chronić podmioty prowadzące działalność teatralną i łagodzić negatywne 

skutki pandemii. W ciągu miesiąca stolik finansowy przygotował propozycję „Tarczy 5.0 dla 

Teatrów”, pilotażowego projektu dla sektora kultury finansowanego (zał. 1). Mechanizm 

przyznawania środków oparto o raporty finansowe Głównego Urzędu Statystycznego 

dotyczące poprzednich lat.  Propozycja spotkała się z przychylnością Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego. 6 sierpnia 2020 roku na konferencji prasowej Minister Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, Piotr Gliński, dyrektorka Instytutu Teatralnego, Elżbieta 

Wrotnowska – Gmyz oraz dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca, Katarzyna Meissner ogłosili 

powołanie Funduszu Wsparcia Kultury, który zapewni stabilnej funkcjonowanie instytucji 

oraz utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia. 400 mln złotych ma trafić w ręce instytucji 

publicznych, NGO-sów i przedsiębiorców prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie 

teatru, muzyki i tańca.  
 

3.5 Unia Teatrów Niezależnych – gest solidarności.  
 

O ile pandemia zaburzyła wszelkie porządki powodując gospodarcze spustoszenie, o 

tyle jej zasługi w dziedzinie konsolidacji środowiska mogę być nieocenione. Z inicjatywy 

Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury 12 maja 2020 roku w restauracji Buffo odbyło się 

                                                
67 Wypowiedź Agnieszki Rębeckiej z przeprowadzonego przeze mnie wywiadu w dniu 10 lipca 2020 r. 
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pierwsze spotkanie przedstawicieli niepublicznych teatrów, zarówno prywatnych, jak i NGO-

sów. Było to wydarzenie bezprecedensowe, bowiem do jednego stołu zasiedli przedstawiciele 

alternatywnej Drugiej Strefy i Komuny, z prywatną Kamienicą i Buffo, niezależnymi 

producentami, jak Tito Production, niepublicznej Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury 

czy łódzkiej Fundacji Kamila Maćkowiaka. Ci, którzy do tej pory uchodzili za konkurentów 

spotkali się, żeby wspólnie zawalczyć o jakąkolwiek pomoc w obliczu pandemii 

koronawirusa. W części spotkania uczestniczyła Agnieszka Komar-Morawska, dyrektor 

Departamentu Narodowych Instytucji Kultury, która wysłuchała głosu niepublicznych 

teatrów, których sytuacja stała się dramatyczna. „Do stworzenia Unii skłoniła nas bezradność. 

Osobno nie byliśmy skuteczni, a przecież wszyscy jesteśmy pracodawcami, dajemy pracę 

setkom ludzi, płacimy podatki. Teraz tworzymy silną reprezentację 12 niepaństwowych 

teatrów i producentów, zapraszamy innych. Teraz nie będzie można nas zbyć.”68 – mówiła w 

wywiadach Krystyna Janda. Na tym samym spotkaniu teatry uczestniczące podjęły decyzję o 

powołaniu Unii Teatrów Niezależnych, związku zawodowego, który reprezentował będzie 

interesy środowiska teatrów niepublicznych w Polsce. Podpisano porozumienie (zał. 2), które 

precyzowało założenia i cele Unii Teatrów Niezależnych. Trzeba bowiem przyznać, że to 

środowisko nigdy do tej pory nie tworzyło wspólnoty. Dynamiczny rozwój niepublicznych 

formacji w ostatnich latach, ich intensywna praca, brak wspólnego wyraźnego celu 

powodowało, że gestów jednoczących środowisko do tej pory nie było. Teatr niepubliczne 

podmioty postanowiły zjednoczyć się, by mieć głos w sprawach takich jak promocja kultury, 

standardy prowadzenia działalności kulturalnej, procesy regulacyjne na poziomie centralnym 

i lokalnym w sprawie kultury.  Związek zarejestrował się w sierpniu.  

 

3.6 Perspektywy  
 

„Funkcjonuje u nas system postkomunistyczny. Jestem za zachodnim modelem 

prowadzenia teatru. Jeśli grupa zawodowa aktorów, której rolę określa się jako 

kulturotwórczą w pierwszym roku funkcjonowania osiąga sukces to państwo proponuje takiej 

grupie współpracę stałą, nie wynikającą z konkursów, a czasem nawet przekazuje do 

prowadzenia teatr miejski. Potem działalność takiej grupy poddawana jest analizie, jeśli nadal 

dokumentuje się sukcesami współpraca z państwem trwa.”69 – mówi Tomasz Karolak. Taka 

                                                
68 J. Cieślak, Prywatne sceny jednoczą się w pandemii, Rzeczpospolita online, 13 maja 2020 r. 
https://www.rp.pl/Teatr/200519673-Prywatne-sceny-jednocza-sie-w-pandemii.html [dostęp z 2 sierpnia 2020 r.]. 
69 Tomasz Karolak. 



 51 

wizja to w Polsce nadal pieśń przyszłości. Postęp mentalny w sposobie myślenia o 

podmiotach niepublicznych widać przed wszystkim w samorządach. Zwiększanie budżetów 

dla NGO – sów, powoływania komisji dialogu społecznego, próba doceniania oddolnych 

inicjatyw, otwartość na propozycje to dopiero pierwiosnek systemowych zmian, które 

powinny nastąpić w polskim systemie teatralnym. Coraz częściej słychać głosy, a nawet 

konkretne projekty formułujące model „niepublicznej instytucji kultury”. Wymagałoby to 

jednak zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która zakłada, 

że organizatorami takich instytucji mogą być ministrowie, kierownicy urzędów centralnych 

oraz samorządy70, co wyklucza możliwość utworzenia takiej instytucji przez spółki czy 

organizacje pozarządowe.  Po zmianach, jakie dokonały się w ciągu 30 lat od wypracowania 

ustawy, po tak dynamicznym rozwoju sektora niepublicznego widać coraz wyraźniej, że 

należałoby się zastanowić na poszerzeniem statusu instytucji kultury na wszystkie podmioty 

prowadzące działalność kulturalną. Temat ten rezonuje już ponad 10 lat. Wiele było wizji i 

koncepcji. Prof. Jerzy Hausner przedstawił podczas Kongresu Kultury w 2009 roku swoją 

koncepcję reformy kultury, która zakładała dopuszczenie podmiotów pozarządowych i 

prywatnych do publicznych pieniędzy na takich samych zasadach, co instytucje kultury. 

Według koncepcji prof. Hausnera samorządy same decydowałyby, czy prowadzić teatry 

same, czy zlecić to organizacjom pozarządowym lub osobom prywatnym. Projekt zakładał 

przekierowanie części dotacji podmiotowych na dotacje celowe. „Instytucja kultury nie jest 

wieczna. Tylko narodowe instytucje działające na mocy ustawy powinny być chronione przed 

upadłością. Jeżeli jakaś instytucja nie płaci zobowiązań, to zostanie zlikwidowana i jej 

zadania przejmie inna.” 71– jak mówił prof. Jerzy Hausner. Projektowi zarzucano, że zagrozi 

kulturze wysokiej, a twórczość będzie oceniana według kryteriów ekonomicznych, a nie 

artystycznych.  

Inną koncepcję proponował zespół Macieja Nowaka, który w dokumencie „Trzy kroki 

ku zmianom na lepsze w polskiej kulturze” zaproponował co prawda dopuszczenie sektora 

niepublicznego do organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, ale według 

precyzyjnych zasad i reguł, jak choćby wpis do rejestru prowadzonego przez ministra lub 

wojewodę. Tej koncepcji zarzucano z kolei powstanie zjawiska koncesjonowania przez 

państwo działalności kulturalnej i zagrożenie dla kultury niezależnej. Póki co jednak nie 

                                                
70 Mówi o tym art. 8 i art. 9 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dn. 25 
października 1991 r. 
71 Jerzy Hausner w rozmowie z Romanem Pawłowskim, Rewolucja kulturalna Hausnera, Gazeta Wyborcza, 14 
czerwca 2009, https://wyborcza.pl/1,75410,6706225,Rewolucja_kulturalna_Hausnera.html [dostęp z 4 sierpnia 
2020]. 
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rozpoczęły się żadne rzeczywiste prace na reformą teatru, choć widać, że samorządy szukają 

możliwości takiej współpracy. W 2009 roku powstała w Warszawie idea prowadzenia teatru 

miejskiego przez organizację pozarządową. Na pomysł wpadł Marek Kraszewski, dyrektor 

Biura Kultury. To był czas, kiedy od półtora roku Teatr Ochoty pozostawał bez dyrektora, a 

jego obowiązki pełniła główna księgowa. Dyrektor Kraszewski ogłosił konkurs w formie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który miał być prowadzony w trybie 

dialogu konkurencyjnego. Należało spełnić szereg wymogów, takich jak wyprodukowanie 

sześciu premier w ciągu ostatnich trzech lat, prowadzenie sześciu działań edukacyjnych i 

zagranie co najmniej 90 spektakli. Pięć organizacji dostało się do kolejnego etapu, jednak 

Towarzystwo Kultury Teatralnej (które do drugiego etapu się nie dostało) zaskarżyło 

postępowanie do Krajowej Izby Odwoławczej. „W zasadach był zapis, że należy mieć 

„zrealizowane” 90 spektakli. Towarzystwo Kultury Teatralnej weszło w konsorcjum ze 

stowarzyszeniem Scena 96 i wpisało w swoją ofertę przedstawienia pokazywane na festiwalu 

„Sztuka ulicy”. Nie chcieliśmy tego uznać. Wtedy konsorcjum przedstawiło Krajowej Izbie 

Odwoławczej słownikową definicję słowa „zrealizować”, która mówi, że znaczy to „zrobić, 

co się zamierzyło, zaplanowało”. KIO uznało, że w tej szerokiej definicji mieści się pokaz 

festiwalowy”72 – powiedział wtedy w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Marek Kraszewski. 

Konkurs rozwiązano z powodu nieścisłości formalnych, ale wybrano wśród kandydatów, już 

bez konkursu, Studio Teatralne Koło i podpisano umowę na współpracę Koła z Teatrem 

Ochota. „Teatr Ochota był wtedy w remoncie, więc początkowo to Koło udzieliło Teatrowi 

Ochota siedziby. Współpraca układała się bardzo dobrze, finanse obu podmiotów były 

klarowne. Część działalności finansowaliśmy my, część Teatr Ochota. Jednak zmienił się 

dyrektor Biura Kultury i nowy przestraszył się tej umowy współpracy, mimo że była ona 

zgodna z prawem, co nasi prawnicy i prawnicy Biura Kultury gruntownie przeanalizowali. 

Zabrakło odwagi.” 73 - opowiada Dyrektorka Teatru Soho. Rozwiązanie umowy bardzo 

osłabiło Studio Teatralne Koło. To jedna z kolejnych bolączek współpracy z miastem, 

czasowość. Przez cztery lub osiem lat (to już luksus) Biuro Kultury pozostaje w rękach jednej 

struktury politycznej. Potem się zmienia i wypracowane struktury przestają funkcjonować, 

przerywa się proces, a nowy dyrektor na nowo buduje swój kapitał.  Obecnie organizacje 

trzeciego sektora prowadzące działalność kulturalną, szczególnie te najmniejsze, 

eksperymentalne polegają na słabości lub sile samorządów. Powstających podmiotów 

                                                
72 Wypowiedź Marka Kraszewskiego w rozmowie z Izabelą Szymańską, Pomysły na Ochotę, Gazeta Wyborcza, 
2010, https://wyborcza.pl/1,76842,8018816,Pomysly_na_Ochote.html [dostęp z 10 sierpnia 2020 r.]. 
73 Marta Wójcicka.  
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przybywa nieproporcjonalnie środków przeznaczanych na ich wspieranie. Czas, żeby sektor 

publiczny włączył się w kulturotwórczą rolę podmiotów niepublicznych.  

 

Teraz w obliczu pandemii, byt niepublicznych teatrów jest zagrożony. Budżety będą 

okrajane, organizatorzy instytucji kultury, pochłaniających najwięcej zasobów będą ratować 

swoje podmioty jako pierwsze. Ile teatrów upadnie, a ile utrzyma się dzięki widzom (o ile 

znowu nie zostaną zamknięte) pokaże czas. 
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ROZDZIAŁ IV  

Studium przypadku – Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz 

Kultury. 
 

Przełom ustrojowy dokonany w roku 1989 roku przyniósł Polsce haust wolności, 

którego Polacy oczekiwali, którego potrzebowali, za którym tęsknili i na który nie byli 

gotowi. Nagła wolność słowa ogłuszyła także teatr, który do tej pory stał na barykadach i 

który od czasu wojny był przyczółkiem prawd i wartości, których oficjalnie mówić nie było 

wolno. Do tego doszedł wolny rynek, decentralizacja teatrów, wolne media, zalew nowych 

perspektyw i możliwości, które sprawiły, że nagle teatr na chwilę przestał być społeczeństwu 

potrzebny. Kolejne lata przyniosły „młodszych, zdolniejszych” (Warlikowskiego, Jarzynę, 

Augustynowicz), którzy z uporem godnym sprawy zaczęli szukać nowego języka i 

redefiniować funkcje, jakie do tej pory pełnił teatr. Wypełniali misję artystyczną, na nowo 

nazywali zjawiska, szukali nowej wrażliwości. W 2005 przełomową rolę dla teatru odegrała 

Krystyna Janda, która otworzyła Teatr Polonia i rozpoczęła proces uwalniania teatru dla 

społeczeństwa. Wyzwoliło to zjawiska, które przez kolejne 15 lat zaowocowały zupełnie 

nowym postrzeganiem teatru i włączeniem go w codzienność polskiego społeczeństwa. Już w 

drugim roku działania wyszła z teatrem na ulicę i uderzyła nim między oczy. Kulturotwórcza 

rola Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury i jej odziaływanie społeczne było na tyle 

silne, że społeczeństwo przestało się teatru bać i traktować go jako przykrą konieczność, którą 

czasem należy spełnić. W tym sensie powstanie Teatru Polonia wypełniło misję publiczną 

bardziej, niż jakikolwiek inny teatr. Oswoiło go i zdjęło z niego pewien patos. O teatrze 

zaczęło się mówić, sama Krystyna Janda, która od lat cieszyła się zaufaniem społecznym 

udzieliła dziesiątek wywiadów, które opisywały teatr, które do teatru zachęcały i zapraszały. 

W 2005 roku, kiedy zaczęłam pracować w Teatrze Polonia jako bileterka widywałam 

widzów, którzy byli w teatrze po raz pierwszy, którzy przychodzili do niego z nieśmiałością, 

a potem wracali jak do siebie. Pracując podczas spektakli na Placu Konstytucji odpowiadałam 

na podstawowe pytania, takie jak: „To można tam do teatru przyjść?” lub „Czy muszę się 

ubrać elegancko jak przyjdę na spektakl?”. Paradoksalnie nie oznaczało to, że społeczeństwo 

jest niewyedukowane, lecz raczej niedoinformowane, ponieważ po zmianie ustroju zmieniła 

się też teatru funkcja. I o ile teatr sam obfitował we wspaniałych twórców, którzy odkrywali 

go na nowo, znajdowali style i języki, o tyle należało to jeszcze zespolić ze społeczeństwem. I 
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tego zespolenia dokonało, w mojej opinii, otwarcie i działalność Teatru Polonia. Był to ruch 

wyzwalający, który całkowicie zmienił rolę i pozycję teatru w życiu polskiego społeczeństwa.   

 

4.1 Historia Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury 

 

„Idę na roczny urlop, w trakcie którego nie będę grać w Teatrze Powszechnym. To 

rozwiązanie kompromisowe, jestem z niego zadowolona”74 – mówiła Krystyna Janda o 

swojej decyzji po głośnym zebraniu zespołu Powszechnego w marcu 2004 roku. Wtedy to 

zgłoszono kandydaturę Joanny Szczepkowskiej na członkinię Rady Artystycznej. Krystyna 

Janda zaprotestowała i zapowiedziała odejście, jeśli kandydatura zostanie przyjęta, a zespół 

kandydaturę przyjął. Krystyna Janda do tego dnia grywała w Powszechnym niemalże 

codziennie od blisko 20 lat, była tego teatru niekwestionowaną gwiazdą, grywała 

monodramy, które latami „szły” przy pełnych widowniach, jak „Shirley Valentine” (1990, 

reż. Maciej Wojtyszko), którą przygotowała w ciąży na małej scenie, a która przeniosła się na 

dużą chwilę po premierze, czy „Kobieta zawiedziona” (1994, reż. M. Umer), na którą 

terapeuci warszawscy masowo wysyłali całe grupy swoich pacjentek. Sama Krystyna Janda 

śmieje się, że najbardziej doceniała ją księgowa, która na słynnym zebraniu stanęła w jej 

obronie. Urlopu nie skończyła, przekonała męża i dzieci, że założy teatr i trzy miesiące 

później, 10 czerwca 2004 roku, powołała do życia Fundację Krystyny Jandy Na Rzecz 

Kultury.  Wśród fundatorów, oprócz jej samej, znaleźli się mąż - Edward Kłosiński i córka - 

Maria Seweryn. Sama została prezeską. W pierwszym, stworzonym dla Fundacji Krystyny 

Jandy statucie zapisano: „Głównym celem FUNDACJI jest wspieranie i upowszechnianie 

kultury polskiej w Polsce oraz jej promocja poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, 

działalność charytatywna polegająca na ułatwianiu dostępu do dóbr kultury i «produktów» 

kultury. Głównym celem statutowym FUNDACJI jest założenie i prowadzenie Teatru 

działającego w sposób odmienny od innych teatrów funkcjonujących w starej strukturze 

teatrów państwowych. Ma to być pierwsza próba działania podobnego do sposobu 

funkcjonowania większości teatrów niezależnych, prywatnych czy prowadzonych przez 

podmioty pozabudżetowe w Europie”75. Pytana, dlaczego zdecydowała się na fundację, a nie 

spółkę odpowiada: „Na początku w ogóle nie wiedziałam, co to ma być. Pytałam księgowych, 

                                                
74  P. Wilk, Warszawski Teatr Powszechny bez gwiazdy, Rzeczpospolita nr 73/2004, https://www.e-
teatr.pl/janda-odchodzi-z-powszechnego-a441 [dostęp z dn. 1 sierpnia 2020 r.]. 
75 Statut Jednolity Fundacji Krystyna Jandy Na Rzecz Kultury z 2004 roku, materiały Fundacji Krystyny Jandy 
Na Rzecz Kultury. 
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prawników i nikt mi nie potrafił wytłumaczyć, jaka forma organizacji będzie dla mnie 

najlepsza. Kupiliśmy salę i remont zaczęliśmy za prywatne pieniądze. Dopiero wtedy 

zaczęłam się orientować, że moja prywatna działalność nie powinna prowadzić teatru i 

remontu, że to nie będzie dobrze. Nie wierzyłam też, że na teatrze można zarobić i 

zrozumiałam, że muszę choć trochę liczyć na współpracę z państwem. (…) Okazało się, że 

najlepiej, jeśli to będzie fundacja, bo z fundacją najzręczniej państwu współpracować”76. To 

był okres, w którym w Warszawie nie było wiele teatrów niepublicznych, większość działała 

jako stowarzyszenia, od 12 lat istniał także teatr prywatny Studio Buffo. Decyzja o otwarciu 

teatru niezależnego od publicznych struktur była informacja elektryzującą. Całej realizacji 

pomysłu przyglądało się z rezerwą warszawskie środowisko artystyczne, rzesza wielbicieli 

pewna była sukcesu. Otoczka związana z budową teatru, wszelkie przeciwności i 

niepowodzenia, takie jak brak dotacji czy problemy ze wspólnotą sprawiły, że teatr stał się 

popularny zanim powstał. ”Kiedy dowiedziałem się, że Krystyna otwiera swój teatr 

pomyślałem o wielkim ryzyku, jakie podejmuje. Znaliśmy się wtedy dość dobrze i widziałem, 

że jest człowiekiem, który w życiu rzuca się na głęboką wodę. Jestem zresztą podobny i 

jestem w tym miejscu, w którym jestem dzięki tym skokom. Wiedziałem, że ma oparcie w 

Edwardzie i bardzo jej kibicowałem”77 – mówi aktor Cezary Żak, dziś Przewodniczący Rady 

Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury.  Sama Krystyna Janda o otwarciu teatru mówiła: 

„Potrzebuję więc miejsca, gdzie nie będzie mi przeszkadzać rzeczywistość. Będę miała sobie 

teatr, w którym ja jestem za darmo i z którego cieszę się jak dziecko”78. Nie wiedziała, że to 

ciasne, ale własne wymarzone miejsce stanie się z czasem jednym z najważniejszych 

ośrodków teatralnych w Polsce, a dla niej samej – dziełem życia.  

 Jako pierwszy powstał Teatr Polonia. W lutym 2005 roku Krystyna Janda zakupiła 

salę dawnego kina Polonia, inwestując oszczędności życia. Po kilku miesiącach prób do 

pierwszej premiery, przeplatanych koniecznością pilnowania ekipy remontowej i doglądania 

remontu, który prowadzili wspólnie z Edwardem Kłosińskim, 28 października 2005 roku 

odbyła się inauguracja małej sceny Fioletowe Pończochy premierą „Stefci Ćwiek w szponach 

życia” Dubravki Ugresić (2005, reż. K. Janda). Sala liczyła 130 miejsc i od tej pory grała 

codziennie, przy akompaniamencie odbywającego się za ścianą generalnego remontu dużej 

sceny. Kinowa sala musiała zostać przystosowana do warunków sali teatralnej, starą 
                                                
76 Wszystkie przytoczone wypowiedzi Krystynę Jandę pochodzą z przeprowadzonego przeze mnie wywiadu w 
dniu 15 lipca 2020 r. W kolejnych przypisach będę stosować zapis: Krystyna Janda. 
77 Wszystkie przytoczone wypowiedzi Cezarego Żaka pochodzą z przeprowadzonego przeze mnie wywiadu w 
dniu 29 lipca 2020 r. W kolejnych przypisach będę stosować zapis: Cezary Żak. 
78 L. Karczewski, Rozmowa z Krystyną Jandą, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/11517.html [dostęp z dn. 10 
lipca 2020 r.]. 
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widownię należało wymienić, wybudować profesjonalną scenę, ze sztankietami, kulisami i 

kurtyną. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Fundacji Krystyny 

Jandy 850 000 zł na sfinansowanie przebudowy kina w teatr. Remont pochłonął całą dotację, 

kino było ruiną. W kolejnym roku program operacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego zasilił konto Fundacji o 1 000 000 zł, który Fundacja mogła przeznaczyć na 

kontynuację remontu. Do ukończenia niemal nie doszło, wszystko przez protest wspólnoty 

mieszkaniowej, która nie zgadzała się oddać kilku miejsc parkingowych na powiększenie 

sceny, a było było koniecznością. I tę trudność Janda przewalczyła zdobywając wreszcie 

pozwolenie na budowę, które pozwoliło remont skończyć. Ale to był dopiero początek 

przeciwności. Kolejną było wycofanie się sponsora widowni. I tu z pomocą przyszła Jandzie 

jej publiczność, która w ramach akcji „Kup fotel na dużą scenę” wykupiła 266 foteli w cenie 

500 zł. Tabliczka z nazwiskiem fundatora, która miała wisieć na fotelu przez rok – wisi do 

dziś. 2 grudnia 2006 przedstawieniem „Trzy siostry” Antoniego Czechowa, 

wyreżyserowanym wspólnie przez Natashę Parry, Krystynę Jandę i Krystynę Zachwatowicz, 

zainaugurowano działalność Dużej Sceny, liczącej 266 miejsc. Był to niewątpliwy sukces, 

któremu towarzyszyły dziesiątki artykułów, wywiadów i zapełnione sale. Pierwsze sezony 

zaowocowały szerokim, różnorodnym repertuarem, który sprawił, że teatr cieszył się z roku 

na rok rosnącą popularnością. Polonia otrzymała w 2005 roku Wdechę za „szaleństwo, które 

przynosi radość widzom, czyli stworzenie nowej, warszawskiej sceny”79. Powstanie Teatru 

Polonia było ruchem wyzwalającym dla innych artystów. Swoje sceny niebawem otworzyli 

Emilian Kamiński, Tomasz Karolak, Michał Żebrowski, Anna Gornostaj. Okazało się 

bowiem, że społeczeństwo, jeśli już zdecyduje się do teatru przyjść, bardzo go polubi. 

Kolejne lata oswoiły teatr dla ludzi, którzy zaczęli uznawać chodzenie do niego za coś 

normalnego, modnego, słusznego i bezpiecznego. W ciągu ostatnich 15 lat nastąpił rozkwit 

teatralnych bufetów, kawiarni i restauracji, a sam teatr stał się bardzo potrzebnym elementem 

codzienności. Latem 2006 roku Krystyna Janda postanowiła wyjść do widza na ulicę i 

rozpoczęła cykl letnich spektakli na Placu Konstytucji, odbywających się za darmo. Wśród 

widzów byli ludzie, których na teatr nie stać, a także ci, którzy nie mieli takiego nawyku. 

Także tam dowiadywali się, że teatr może być alternatywą dla telewizji czy kina. Po otwarciu 

Och-Teatru plenerowa scena otworzyła się także przy ulicy Grójeckiej. Jednym z 

najtrudniejszych momentów było odejście jednej z najważniejszych osób w Teatrze Polonia – 

                                                
79 D. Wyżyńska, Warszawskie Wdechy 2005, Gazeta Wyborcza, 
http://encyklopediateatru.pl/artykuly/20417/warszawskie-wdechy-2005 [dostęp z 15 lipca 2020 r.]. 
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współzałożyciela Fundacji, wybitnego operatora – Edwarda Kłosińskiego, męża artystki. 

Tego dnia w teatrze zaplanowana była „Boska”. Odbyła się zgodnie z planem.  

 W roku 2009 roku Krystyna Janda zdecydowała, że Fundacja otworzy nową scenę. 

Tłumaczyła wtedy: „Naturalny rozwój. Konsekwencje pracy i sukcesu oraz konieczność. 

Rachunek ekonomiczny tego wymagał. Nasze premiery są coraz bogatsze. Coraz więcej 

aktorów, gwiazd, wchodzi każdego wieczora na nasze sceny jednocześnie. (…) A nowe 

premiery w planach. Teatr bez nowych spektakli umiera”80. W sierpniu 2009 roku Max – 

Film wydzierżawił Fundacji Krystyny Jandy dawne kino Ochota, przy Grójeckiej 65. Prace 

adaptacyjne miały potrwać cztery miesiące, przeciągnęły się do pół roku. Nad remontem 

czuwała Maria Seweryn. Budynek okazał się ruiną, remont pochłonął dwa razy więcej 

pieniędzy niż przewidywano, stan techniczny obiektu był katastrofalny, w rurach zamarzała 

woda, piwnicę zalewało. W budynku przez ostatnie 40 lat mieszkała też rodzina, która 

pracowała w kinie, w 2010 roku otrzymała ona od burmistrza dwa mieszkania. Scena 

otworzyła się 16 stycznia 2010 roku. Spektaklem inaugurującym była „Wassa Żeleznowa” w 

reż. Waldemara Raźniaka, z Krystyną Jandą w roli głównej. W ciągu pierwszych miesięcy 

odbyły się dwie premiery, na kwiecień zaplanowana była seria koncertów, ponieważ sala ze 

sceną na środku stała się idealnym miejscem na wydarzenia muzyczne. Niestety, 10 kwietnia, 

w obliczu katastrofy smoleńskiej, wszystkie wydarzenia i spektakle zostały odwołane, a 

Fundację, która nie odrobiła jeszcze strat po dużym remoncie, spotkał kryzys. Tak jak w 

Teatrze Powszechnym ratunkiem z zapaści finansowej były monodramy Krystyny Jandy, tak i 

tutaj artystka zdecydowała się wrócić do „Białej bluzki” Agnieszki Osieckiej. Tak przed laty 

spektakl wyreżyserowała Magda Umer. Premiera odbyła się 4 czerwca 2010 w rocznicę 

pierwszych wolnych wyborów. Kolejny kryzys nadszedł rok później, kiedy artystka zleciła 

przeprowadzanie audytu. Wykazał on nieprawidłowości w prowadzeniu teatrów, a wszystko 

zakończyło się odejściem ówczesnego dyrektora. Jednak teatry, jak rozpędzona maszyna 

grały dalej, produkując około 10 premier rocznie i zapełniając codziennie około 750 miejsc na 

obu scenach. Widownia dopisywała na tyle, że otwarto 21 września 2013 roku kolejną scenę, 

Och-Cafe, która działa we foyer teatru. Jako pierwsza wystąpiła na niej Roma Gąsiorowska w 

monodramie „Pierwsza dama” w reżyserii Grzegorza Warchoła. Od tego czasu funkcjonują 

stale 4 sceny Fundacji, kolejna jest sceną wyjazdową, ponieważ każdego roku Fundacja gra 

około 100 spektakli poza siedzibą. Latem funkcjonują jeszcze dwie plenerowe sceny, przy 

Placu Konstytucji i przed Och-Teatrem. W tym roku, pierwszy raz od wielu lat, Fundacja nie 

                                                
80  D. Wyżyńska, Gorki na patelni Och-Teatru, „Gazeta Wyborcza” nr 11/2010. 
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otrzymała dofinansowania na plenerowe spektakle, które co roku oglądało bezpłatnie około 

12000 widzów.  

Raz jeszcze  publiczność postanowiła wspomóc Fundację w 2015 roku biorąc udział w 

akcji „Dołóż się do fotela”, w której można było pokryć część kosztów nowego fotela. Dzięki 

temu wymieniono całą widownię Dużej Sceny Och-Teatru powiększając ją tym samym z 447 

miejsc na 454. Wśród fundatorów znaleźni się widzowie, przyjaciele i współpracownicy, jak 

Katarzyna i Cezary Żak, Katarzyna Gniewkowska, Magda Cielecka, czy Magda Umer, 

kancelarie i duże firmy, lekarze, ludzie show-biznesu, jak Anja Rubik, PARA-

NIENORMALNI oraz dziesiątki anonimowych fundatorów, którzy swoje tabliczki 

podpisywali dedykacjami: „ku pamięci Steni, która bardzo kochała teatr”. 

 

4.2 Ramy organizacyjne Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury. 
 

Fundację Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury tworzy stosunkowo mały zespół, co warto 

zauważyć szczególnie w kontekście publicznych instytucji kultury, które od lat funkcjonują w 

rozbudowanej, często niepotrzebnej administracji. Oba teatry grają razem około 950 spektakli 

rocznie, liczbę rekordową w skali kraju (wśród teatrów publicznych najwięcej gra Teatr 

Narodowy – ponad 500 spektakli), jednocześnie zatrudniając jedynie 10 pracowników 

administracyjnych.  Krystyna Janda jest w swojej fundacji Prezesem Zarządu, tworząc w ten 

sposób zarząd jednoosobowy. Podejmuje decyzje strategiczne i najważniejsze, zarządza 

majątkiem, odpowiada za artystyczny kształt swoich teatrów, to do niej należą wszystkie 

najważniejsze zarządzenia. Organem współpracującym, nadzorującym, opiniodawczym jest 

Rada Fundacji, która w tej chwili składa się z czterech członków, nie będących pracownikami 

etatowymi fundacji. Przewodniczącym Rady Fundacji jest Cezary Żak, w skład Rady 

wchodzą także Magda Umer, Janusz Jaworski i Marcin Gędziorowski. Rada czuwa nad 

prawidłową realizacją programów Prezesa Zarządu, zatwierdza sprawozdania finansowe, 

sporządza uchwały. 

Fundacja ma też jednego Dyrektora Fundacji, który odpowiada bezpośrednio przed 

Prezesem Zarządu. Do jego zadań należy zarządzanie działalnością operacyjną Fundacji, 

realizacja budżetu, prowadzenie polityki zatrudniania czy polityki biletowej oraz kontrolera 

finansowego nadzorującego płynność finansową Fundacji, tworzącego sprawozdania i bilanse 

z działalności teatrów, nadzorującego honoraria i zobowiązania finansowe.  
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Krystyna Janda jest liderką i to od niej zależy jak ostatecznie powinien funkcjonować 

teatr, jakie spektakle zostaną zrealizowane w kolejnym sezonie i jacy twórcy zostaną do niego 

zaangażowani (tę decyzję podejmuje z zaangażowanymi reżyserami). Zwraca uwagę na 

wszystko, od wielotysięcznych inwestycji po kwiaty we foyer. Wie, jak chce urządzić teatr i z 

jakich współpracowników dobierać. Sama podkreśla, że ma intuicję.  Rzeczywiście, 

doskonale czuje swoją publiczność i wie, jaki tytuł jest teraz potrzebny, czego publiczność 

chce lub z czym powinna się zmierzyć. Jest liderką pewną, szybką i zdecydowaną.  

W tej chwili fundacja zatrudnia na etacie 43 osoby. Około połowa z nich to 

pracownicy techniczni – akustycy, oświetleniowcy, montażyści, garderobiane i 

charakteryzatorzy. Każdy pion posiada swojego kierownika, który nadzoruje i organizuje 

pracę podległych mu pracowników. Kolejną grupę stanowią producenci wykonawczy, którzy 

łączą w sobie kilka funkcji – w czasie produkcji spektaklu - asystenta reżysera i kierownika 

produkcji, w czasie eksploatacji - inspicjenta, rekwizytora i suflera. Na pomysł takiej funkcji 

wpadła Krystyna Janda, która przez wiele lat obserwowała pracę teatrów publicznych. 

Uważała, że brakowało tam osoby, która byłaby opiekunem tytułu, która znałaby odpowiedzi 

na wszystkie pytania dotyczące konkretnej produkcji i która zapewniałaby bezpieczeństwo 

aktorom biorącym w spektaklu udział. I taką funkcję stworzyła w swoich teatrach. Obecnie w 

Fundacji jest czterech producentów wykonawczych, po dwóch w każdym teatrze. Ich 

wielozadaniowość pozwala zredukować ilość osób pracujących przy spektaklu, a co za tym 

idzie – obniżyć koszt każdego wieczoru. Zespół administracyjny składa się z pracowników 

działu koordynacji pracy artystycznej, PR, marketingu, impresariatu, pracowników 

biurowych.  Funkcję kierownika literackiego pełni w Fundacji Krystyna Janda. Grupa 

bileterów jest zatrudniana przez firmę zewnętrzną, prowadzącą także oba bufety teatralne.  

Zupełnie inaczej wygląda kwestia zespołu artystycznego. Teatry nie mają stałych 

zespołów artystycznych, dzięki czemu Krystyna Janda ma możliwość współpracy z wieloma 

artystami, którzy jej zdaniem najlepiej sprawdzą się w konkretnych tekstach, formach czy 

gatunkach. Lista aktorów współpracujących z Fundacją jest długa, w tej chwili w spektaklach 

Fundacji gra blisko 300 aktorów, co czyni teatry bardzo atrakcyjnymi i pozwala widzom 

oglądać także artystów mieszkających na stałe w innych miastach, jak Dorota Segda, czy Jan 

Peszek. Ułożenie repertuaru i skoordynowanie terminów tak dużej grupy jest zadaniem 

karkołomnym, szczególnie, że część zaangażowanych aktorów jest na etacie, a wtedy decyzja 

o dyspozycyjności artysty spoczywa na dyrektorze macierzystego teatru. Są aktorzy filmowi i 

telewizyjni, których dyspozycyjność podyktowana jest kalendarzówkami filmów i seriali. 

Dlatego w tej chwili, przy tak intensywnej pracy obu teatrów, spektakle układane są często na 
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rok, półtora do przodu i tak kontraktowani są aktorzy jeszcze przed premierą. Tyczy się to w 

szczególności Och-Teatru, który w swoim repertuarze posiada spektakle wieloobsadowe. W 

2015 roku Krystyna Janda podjęła próbę planowania większych bloków spektakli. Mówiła 

wtedy: „Zmieniamy system prezentowania spektakli. Nasze przedstawienia będziemy grać 

długimi blokami. Chcemy dojść do takiego funkcjonowania, które jest bliskie scenom 

chociażby na londyńskim West Endzie. Zmniejszamy liczbę tytułów”81. Zmiana się jednak 

nie udała. Publiczność warszawska przyzwyczajona jest, że spektakle można obejrzeć w 

dowolnym momencie sezonu i długie bloki zwyczajnie się nie sprzedają. Dodatkowym 

utrudnieniem były zajętości artystów, w których kalendarzach można znaleźć dwa, lecz nie 

dziesięć wolnych dni. Teraz spektakle planowane są w blokach po dwa, trzy na miesiąc. Na 

dalszy los spektaklu wpływ ma dyspozycyjność aktorów, frekwencja, poziom artystyczny 

spektaklu. Niektóre przedstawienia utrzymują się w repertuarze dwa sezony, niektóre 

grywane są przez lata, przy pełnych widowniach i dwusetnych, trzechsetnych jubileuszach.  

 

4.3 Krystyna Janda – liderka, artystka i obywatelka niepokorna. 
 

Krystyna Janda już w szkole wzbudzała kontrowersje. Część profesorów ceniła ją za 

talent i styl, który wyprzedzał swoje czasy, część zwyczajnie jej nie znosiła. Do dziś jest 

jedną z aktorek wzbudzających największe emocje. Mówi się, że można ją kochać, można 

nienawidzić, ale nie można przejść wobec niej obojętnie. Zagrała setki ról, otrzymała setki 

nagród. Cechuje ją żywiołowy temperament i silna ekspresja. Przez lata grała w publicznych 

teatrach, na początku w Ateneum, potem, przez blisko 18 lat w Teatrze Powszechnym. 

Zagrała wiele wybitnych ról. Mówi się, że jest królową monodramu i że panuje nad 

publicznością niepodzielnie. Dorobek teatralny i lata codziennego grania pozwoliły jej poznać 

publiczność na tyle, żeby wiedzieć, jakiego teatru potrzebuje. Aktorka zawsze wiedziała jak 

walczyć o widza, a widownię swojego teatru zbudowała zanim zbudowała sam teatr. 

Podejrzewając, jak zmieni nasze życie Internet, już w 2000 roku założyła Janda swoją stronę 

internetową, która pozwalała jej utrzymać kontakt ze swoją publicznością. Dzieliła się 

problemami, opowiadała o nowych rolach, zamieszczała zdjęcia z planów filmowych, teatrów 

i wakacji. Zbudowała z widownią więź tak silną, że po pierwsze bilety zgłaszali się widzowie 

nie wiedząc, kiedy będzie otwarcie, ani jak repertuar zobaczą. Pierwszy bilet aktorka 

                                                
81 J.Panek, Krystyna Janda robi rewolucję w Teatrze Polonia i Och-Teatrze, Gazeta Wyborcza, 2.09.2015, 
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,18679131,krystyna-janda-robi-rewolucje-w-teatrze-polonia-i-
och-teatrze.html [dostęp z 15 lipca 2020 r.]. 
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wypisała sama na kartce, bo system kasowy dopiero powstawał. Całej budowie kibicowała 

publiczność, która oglądała postępy prac na stronie internetowej, zaglądając do teatru po 

pracy i pytając o zmiany. Dziś rzesza stałych widzów Teatru Polonia i Och-Teatry traktuje je 

jako „swoje” miejsce, zna kasjerów i bileterów. I czuje ducha artystki, bo dba ona o każdy 

szczegół. Sama codziennie w swoim gabinecie czyta sztuki, udziela wywiadów, spotyka się z 

twórcami. Przyjęła na siebie rolę gospodyni. Jako liderka bywa nieustępliwa i uparta, bo 

wierzy w swoją intuicję. Zbudowała wiele karier, daje możliwość debiutantom, angażuje 

starszych aktorów, bo uważa, że bez nich teatr nie istnieje. Wywodzi się z kina moralnego 

niepokoju, może dlatego nigdy nie milczy i mówi głośno rzeczy niewygodne. Od pięciu lat 

głośno krytykuje obecny obóz rządzący, zarzucając mu marnowanie dwudziestu pięciu lat 

wolności i ciężkiej pracy jaka została w tej wolności wykonana. Aktywnie prowadzi swój 

fanpage, zamieszczając codziennie dziesiątki artykułów o ochronie praw człowieka, prawach 

kobiet, łamaniu konstytucji. Jest niesterowalna. W ostatnich latach 90 % wniosków Fundacji 

o granty ministerialne zostaje odrzuconych. Pytana, czy bardziej nie opłaca się być pokorną 

odpowiada: „W ogóle się nad tym nie zastanawiam, bo nie potrafiłabym być pokorna. Moja 

postawa publiczna jest poza wszelką kalkulacją. (…) Uginanie karku i pokora wobec władzy, 

żeby dostać dotację oznaczałaby, że wyceniam moją postawę obywatelską i człowieczeństwo 

na kwotę otrzymywaną z Ministerstwa Kultury”82. Rzeczywiście jest w jawnym konflikcie z 

władzą. Jej list do ministra Glińskiego cytowany był w kilkudziesięciu artykułach (zał. 3) 

Była to odpowiedź na słowa Ministra, który podważał zasadność dofinansowania teatrów 

prywatnych: „Nie oceniam na ogół poziomu artystycznego teatrów – choć teatr pani Jandy ma 

uznaną renomę. Natomiast nie jestem przekonany, czy system, w którym ktoś zakłada 

prywatny teatr i opiera go w dużej mierze na środkach publicznych, jest systemem 

właściwym – a jeśli tak, to w takim razie i inne prywatne instytucje powinny mieć równy 

dostęp do środków publicznych”83 – mówił Minister Gliński, zupełnie nie odróżniając 

podmiotów trzeciego sektora od spółki.  Krystyna Janda odpowiadała: „Panie ministrze, to 

NIE SĄ MOJE PRYWATNE TEATRY. W sensie formalnym to są TEATRY FUNDACJI i 

państwa. Fundacji założonej 11 lat temu. FUNDACJI KRYSTYNY JANDY NA RZECZ 

                                                
82 Krystyna Janda. 
83 Minister Gliński odpowiada Jandzie: Zapowiadaliśmy korektę polityki kulturalnej, „Gazeta Wyborcza“, 
6.05.2016 r, http://wyborcza.pl/1,75410,20026255,minister-glinski-odpowiada-jandzie-zapowiadalismy-korekte-
polityki.html [dostęp z 2 sierpnia 2020 roku]. 
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KULTURY mającej jako cel statutowy prowadzenie dwóch teatrów warszawskich Teatru 

Polonia i Och-Teatru oraz propagowanie i upowszechnianie kultury” 84. 

Do marca 2020, do nadejścia pandemii Krystyna Janda nie musiała się martwić o 

swoje teatry. Widownie były wypełnione po brzegi, każdego miesiąca odbywało się kilka do 

kilkunastu spektakli poza siedzibą. Teraz nadeszły czasy trudniejsze, reżim sanitarny 

ograniczający widownię do 50% trwa, kolejne spektakle generują raczej straty niż zyski, a 

teatr i sztuka są na końcu piramidy potrzeb. Mimo to widownia wypełnia się zwykle na tyle, 

na ile jest to możliwe w reżimie sanitarnym, jednak nie zapenia ona I to jednak nie jest w 

stanie powstrzymać artystyki. .„Nawet gdyby zamknięto nam fundację, uważam, że moim 

obowiązkiem jest głośno odzywać się, także na tematy niewygodne”85 – dodaje. 

 

4.4 Finanse. 
 

Krystyna Janda otwierając Teatr Polonia nie wierzyła, że może się utrzymać bez 

pomocy państwa. Myliła się, przynajmniej jeżeli chodzi o teatr, który prowadzi. Wpływa na 

to wiele czynników. Jednym z nich jest widownia. To ona niema każdego roku zapełnia 

każdego wieczora dwa teatry. To ona, a nie państwo jest dla tych teatrów partnerem. Za 

potwierdzenie tej tezy służyć może poniższe zestawienie, które porównam z wynikami 

finansowymi, jakie osiąga Fundacja dzięki swojej publiczności. Poniższe zestawienie 

obejmuje wszystkie dotacje, jakie Fundacja Krystyny Jandy otrzymała od początku swojego 

istnienia.  

 
Tab. 6. Dotacje dla Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury w latach 2005 – 2020 

2005 850 000 -  na adaptację kina Polonia na teatr Polonia /MKiDN/ 

2006 

1 000 000 - na kontynuację remontu dużej sceny /MKiDN/ 
50 000 - na premierę „Szczęśliwych dni” /MKiDN/ 
70 000 - na premierę „Trzech sióstr” /m.st.Warszawa/ 
30 000 - na premierę „Skoku z wysokości” /m.st.Warszawa/ 
 9 950 - na premierę spektaklu „Marilyn i papież. Listy między niebem a piekłem” 
/Fundacja Współpracy polsko-niemieckiej/ 
100 000 - na premierę na premierę „Trzech sióstr” spektaklu inaugurującego działalność 
Dużej Sceny /MKiDN/ 
32 750 - na cykl koncertów „Karaoke w teatrze - śpiewać jak to łatwo powiedzieć” w 
reżyserii Magdy Umer /MKiDN/ 

                                                
84 List Krystyny Jandy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, 
http://krystynajanda.pl/2016/06/ [dostęp z 2 sierpnia 2020 roku]. 
85 Krystyna Janda. 
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2007 

70 000 - na premierę spektaklu „Boska!” /MKiDN/ 
50 000 - na premierę spektaklu „Wątpliwość” /MKiDN/ 
90 000 - na premierę spektaklu „Wątpliwość” /m.st.Warszawa/ 
80 000 - na premierę spektaklu „Bombshells” /m.st.Warszawa/ 
25 000 - za realizację zadania „Znane i nieznane - najpiękniejsze bajki w Teatrze Polonia” 
/m.st.Warszawa/ 

2008 

20 000 - na premierę spektaklu „Dowód” /MKiDN/ 
100 000 - na premierę spektaklu „Grube ryby” /MKiDN/ 
100 000 - na premierę spektaklu „Romulus Wielki” /MKiDN/ 
996 000 - na produkcję spektakli Teatru Polonia w 3-letnim repertuarze (2008-2010) 
/m.st.Warszawa/ 
39 000 - na eksploatację spektaklu „Pchła Szachrajka” na placu Konstytucji 
/m.st.Warszawa/ 
124 300 - na premierę spektaklu „Starość jest piękna” /m.st.Warszawa/ 
40 000 - na eksploatację spektaklu „Lament na placu Konstytucji” /m.st.Warszawa/ 
46 200 – na eksploatację spektaklu „Starość jest piękna” /m.st.Warszawa/ 

2009 
100 000 – na premierę spektaklu „Bagdad Cafe” /MKiDN/ 
160 000 – na premierę spektaklu „Wassa Żeleznowa” /MKiDN/ 
522 107 - na adaptację kina Polonia na Teatr Polonia /Mazowiecki Urząd Wojewódzki/ 

2010 

500 000 – na zakup wyposażenia służącego działalności Och-Teatru /MKiDN/ 
500 000 – na realizację cyklu premier Teatru Polonia w 2010 r. /MKiDN/ 
157 800 - na realizację cyklu warsztatów edukacyjnych w Och-Teatrze /MKiDN/ 
49 000 – na premierę spektaklu „Zielone Zoo”. /Akademia Orange/ 
100 000 - na cykl spektakli na pl. Konstytucji w 2010 r. /m.st.Warszawa/ 

2011 

200 000 - na realizację Premiery w Teatrze Polonia i Och Teatrze /MKiDN/  
100 000 – na kontynuację modernizacji Och Teatru /MKiDN/ 
1 800 000 – na produkcje spektakli Teatru Polonia i Och teatru w 3 letnim repertuarze 
(2011-2013) /m.st.Warszawa/  

2012 350 000 - na cykl premier w Teatrze Polonia i Och-Teatrze /MKiDN/ 

2013 
500 000 – na wybrane premiery Teatrze Polonia i Och-Teatrze w 2013 r. /MKiDN/ 
200 000 – na realizację projektu „Teatr dla wszystkich w przestrzeni miejskiej” /MKiDN/ 
200 000 – na kontynuację modernizacji i remontu Och-Teatru /MKiDN/ 

2014 

2 250 000 - na wybrane premiery Teatru Polonia i Och-Teatru w latach 2014-
2016/m.st.Warszawa/ 
700 000 - na wybrane premiery Teatru Polonia i Och-Teatru w 2014 r. /MKiDN/ 
200 000 - na realizację projektu „Teatr dla wszystkich w przestrzeni miejskiej” /MKiDN/ 

2015 

445 000 - na wybrane premiery Teatru Polonia i Och-Teatru w 2015 r. /MKiDN/ 
250.000 - na zakup wyposażenia służącego działalności kulturalnej /MKiDN/ 
Teatru Polonia i Och-Teatru.  
150 000 - na realizację projektu „Teatr dla wszystkich w przestrzeni miejskiej /MKiDN/ 

2016 150 000 - na wybrane premiery Teatru Polonia i Och-Teatru w 2016 r /MKiDN/ 

2017 

1 900 000 - na wybrane premiery Teatru Polonia i Och-Teatru w latach 2017-2019 
/m.st.Warszawa/ 
550 000 - Teatr dla wszystkich w przestrzeni miejskiej - cykl bezpłatnych spektakli 
plenerowych 2017-2019 /m.st.Warszawa 
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2018  90 000 – na premierę spektaklu „Żeby nie było śladów“ Cezarego Łazarewicza /MKiDN/ 

2019 
1 800 000 - na wybrane premiery Teatru Polonia i Och-Teatru w latach 2020 – 2022 
/m.st.Warszawa/ 

2020 
90 000 – na projekt „Fredro i Różewicz online“ – w ramach programu „Kultura w sieci“ 
/NCK i MKiDN/ 
 Razem: 16 303 707 zł 

 

Przez 15 lat istnienia, Fundacja Krystyny Jandy otrzymała w konkursach miejskich, 

ministerialnych oraz w ramach programów operacyjnych ministra kwotę 16 303 707 zł, z 

czego 1 200 000 zł przeznaczony jest na rok 2021 i 2022. Jest to kwota zbliżona do jednej, 

rocznej dotacji podmiotowej Teatru Dramatycznego, przy czym zaznaczyć trzeba, że w 

ramach tej dotacji w Teatrze Dramatycznym odbywa się 5 premier, podczas 15 lat istnienia 

Teatru Polonia i 10 lat istnienia Och-Teatru wyprodukowane zostały 132 premiery teatralne. 

3 000 000 zł, które wliczają się w tę sumę przeznaczonych zostało na remont i wyposażenie 

Teatru Polonia i Och – Teatru, 1 300 000 zł na cykl bezpłatnych spektakli w przestrzeni 

miejskiej, 150 000 zł na bezpłatne warsztaty edukacyjne z opery, filmu, baletu i teatru. 

Oczywiście, prawdą jest, że Teatr Dramatyczny posiada zespół artystyczny, który według 

strony internetowej Teatru Dramatycznego liczy obecnie 45 aktorów86. Nawet gdyby przyjąć, 

że każdy aktor zarabia średnią krajową z 2019 roku, czyli 5604, 25 zł brutto (choć wiadomo 

powszechnie, że podstawowe pensje aktorów zbliżają się wysokością raczej do minimalnej 

krajowej pensji, a opłacane dodatkowo zostają spektakle), roczny koszt utrzymania takiego 

zespołu opiewa na kwotę 3 026 295 zł (5604,25 zł x45x12), czyli mniej niż 1/5 rocznej 

dotacji podmiotowej. Chcę zaznaczyć, że to porównanie nie zostało stworzone po to, żeby 

zarzucić Teatrowi Dramatycznemu niegospodarność lub odmówić zasadność dotacji, a raczej 

po to, żeby uwypuklić dysproporcję między poziomem finansowania obu podmiotów. 

Obecnie dotacje podmiotowe dla publicznych spektakli stanowią około 80% całego budżetu, 

pozostałe wpływy uzyskują z biletów, wynajmów powierzchni na kawiarnie lub magazyny, i 

wynajmów. Inaczej wygląda budżet Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury.  Tutaj 

wpływy z biletów i sprzedaży spektakli stanowią 85% wpływów z całego roku. Pozostałe 

15% pochodzi z dotacji, wynajmu przestrzeni, 1% OPP, działalności reklamowej i darowizn. 

Biorąc za przykład rok 2019, wpływy wyniosły 21 989 000 zł, z czego sprzedaż biletów i 

spektakli to kwota 18 745 000 zł. Jedynie około 4% całego budżetu stanowią dotacje, 1,2% 

                                                
86 https://teatrdramatyczny.pl/aktorzy [dostęp z 5 sierpnia 2020 roku].  
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stanowią darowizny i 1% OPP. Poniższa tabela w skali procentowej ukazuje przychodów 

Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury87:  

 
Tab. 7. Podział procentowy przychodów Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury w 2019 r. 

Działalność gospodarcza % 

a. przychody ze sprzedaży biletów na spektakle 73% 
b. sprzedaż spektakli poza siedzibą 12% 
c. sprzedaż spektakli zamkniętych i wynajmy teatru 1% 
d. świadczenia reklamowe w barterze 3% 
e. sprzedaż produktów 0,4% 

89% 

Działalność OPP % 
a. dotacje 4% 
b. 1% OPP 1% 
c. darowizny 0,2% 

5% 

Pozostała działalność operacyjna i finansowa % 
a. przychody operacyjne 4% 
b. przychody finansowe 2% 

 6% 
SUMA PRZYCHODÓW 100% 
 

Miesięczny koszt utrzymania budynków i etatów to 600 000 zł (same czynsze to koszt 80 000 

zł), do tego dochodzi koszt eksploatacji spektakli (honoraria, obsługa, tantiemy) i produkcji 

nowych premier (koszt honorariów, scenografii i kostiumów, promocji).  Potrzeba dyscypliny 

finansowej, aby rachunek ekonomiczny się zgodził.  

 Polityka biletowa Fundacji Krystyny Jandy zakłada dużą rozpiętość cenową biletów, tak, aby 

były dostępne na każdą kieszeń. Bilety w Teatrze Polonia i Och-Teatrze dostępne są w dwóch 

przedziałach: pierwszy przedział, który dotyczy 80% tytułów oferuje bilety na spektakl w 

cenie 60 – 120 zł i wejściówki w cenie 25 zł, drugi, dotyczący pozostałych 20% oferuje bilety 

w cenie 80 – 165 zł i wejściówki w cenie 35 zł. Bilet na spektakl na Małej Scenie kosztuje 70 

zł, a na bajkę 40 zł.  

                                                
87 Dane Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury. 
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Przy okazji tego rozdziału należy zmierzyć się z mitem dotyczących cen spektakli teatrów 

niepublicznych. Mówi się, że publiczne teatry dzięki dotacjom mogę mieć tanie bilety, 

podczas kiedy teatry niepubliczne windują ceny biletów licząc na duży zysk. Sprawdźmy 

więc, czy te opinie mają potwierdzenie w faktach. Na bilet do publicznego Teatru Polskiego 

można wydać od 25 do 150 zł, do niepublicznej Kamienicy 50 – 120 zł. Porównywalna jest 

także rozpiętość cenowa Teatru Narodowego i Teatru Studio Buffo, różnica wynosi 10 zł – 

bilety w Teatrze Narodowym kosztują od 50 – 140 zł, w Buffo 60 – 150 zł. Najtańsze bilety w 

publicznym Teatrze Kwadrat to koszt 70 zł, czyli o 10 zł więcej niż w niepublicznej Polonii 

czy Buffo.  Biorąc pod uwagę konieczność utrzymania się teatrów niepublicznych i wysokość 

dotacji teatrów publicznych stwierdzić można, że różnica jest mała, za mała, patrząc na 

sytuację ekonomiczną każdego z tych podmiotów. 

W równie ciężkiej co inne niepubliczne teatry sytuacji Fundacja znajduje się od marca 2020, 

kiedy z dnia na dzień odwołano zaplanowane na kolejne tygodnie spektakle. Do czerwca 

Teatr Polonia i Och-Teatr zmuszone było odwołać ponad 200 zaplanowanych spektakli w 

Warszawie i na terenie całej Polski. Z dnia na dzień obroty zmalały o 95%, a przychody 

spadły niemal do zera. Z pomocą tarczy Fundacja zdecydowała się utrzymać 43 osoby na 

etacie. W obliczu braku przychodów, przy koniecznych kosztach stałych na poziomie 600 000 

zł i zwrotach biletów na kwotę 3 200 000 zł sytuacja stała się poważna. W utrzymaniu 

Fundacji pomogła częściowo bezzwrotna pożyczka z Polskiego Funduszu Rozwoju. W 

czerwcu teatry wznowiły swoją działalność w nowym reżimie sanitarnym, z widownią 

ograniczoną do 50%. Widzowie zaczęli powoli wracać. Dziś każdego dnia odchodzą od kas 

widzowie, którzy chcieliby obejrzeć spektakl, ale w związku z obostrzeniami sanitarnymi nie 

maja takiej możliwości. Przychód z zagranych w reżimie spektakli czasem finansuje koszt 

wieczoru (honoraria, obsługa, tantiemy), ale nie pozwola utrzymać budynków i miejsc pracy. 

Teatry grają jednak, by dać pracę pozbawionym wszelkich dochodów twórcom (tantiemy), 

artystom, pracownikom technicznym, obsłudze (garderobianym, akustykom, 

oświetleniowcom, inspicjentom, charakteryzatorom). Symptomatyczne jest to, że w czerwcu 

do grania w Warszawie wróciła większość teatrów niepublicznych i to one przejęły w tak 

trudnych czasach na siebie misję publiczną, teatry państwowe do pracy w większości nie 

wróciły, bo dzięki dotacji nie muszą bać się o byt. Choć z punktu zapewnionego w 

Konstytucji dostępu do kultury, w imię którego teatry są dotowane – powinny, to był ich 

obowiązek.  
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4.5 Repertuar, widzowie i misja publiczna. 
 

„Mam sprecyzowane poglądy: i światopoglądowe, i estetyczne. I robię teatr taki, jaki 

sama chciałabym oglądać. Sama gram i reżyseruję najlepiej jak umiem. Teatr jest dla mnie 

najwspanialszym i najprzyjaźniejszym miejscem na świecie. Według mnie nie ma w tym 

żadnej innej filozofii. Artystą się bywa. To wszystko nie jest proste.”88  - mówiła w jednym z 

wywiadów Krystyna Janda. 

Otwierając Teatr Polonia Krystyna Janda zaczęła od kobiet. Pierwsza premiera 

„Stefcia Ćwiek w szponach życia” (2005, reż. K. Janda) jugosłowiańskiej autorki Dubrawki 

Ugresić opowiadała o zagubionej i samotnej Stefci, maszynistce. Spektakl niepozbawiony 

poczucia humoru ironicznie dekonstruował stereotypy męskości i kobiecości. Kolejny 

spektakl, „Ucho, gardło, nóż” Vedrany Rudan (2005, reż. K. Janda), opowiadał o Tonce 

Babić (w tej roli Krystyna Janda), która nie radząc sobie z powojenną traumą została całymi 

dniami w domu, bojąc jakiejkolwiek konfrontacji z rzeczywistością. Katarzyna Figura z kolei 

w monodramie „Badania terenowe nad ukraińskim seksem” Oksany Zabuzhko (2006, reż. M. 

Szumowska), z perspektywy intelektualistki i emigrantki opowiadała o karkołomnym i 

trudnym życiu kobiety w Ukrainie, o konfrontacji patriarchatu, w którym się wychowała z 

feminizmem, którego obecnie doświadcza.  

„Od początku wiedziałam, że muszę robić teatr o kobietach, kobietami i dla kobiet, bo 

z Powszechnego wiedziałam, że to jest główna publiczność teatralna”.89   Cykl „Kobiety 

Europy” zdefiniował Teatr Polonia jako „teatr kobiecy”, jeżeli taki teatr jest w ogóle 

definiowalny, skoro takich szuflad nie stosuje się, lub stosuje się bardzo rzadko dla „teatru 

męskiego”. Był to cykl, który z perspektywy kobiecych bohaterek opowiadał o wojnie, 

nietolerancji, wolności jednostki w obliczu społecznego i politycznego zniewolenia, 

stereotypach.  Z tej kobiecej linii rozwinął się w kolejnych sezonach repertuar bogaty i 

różnorodny. Janda robi teatr, jaki chciałaby oglądać i jakiego doświadczyła. „Krystyna 

wychowała się na teatrze Janusza Warmińskiego, Zygmunta Hubnera i myślę, że taki teatr 

chciała stworzyć. Z bogatym, różnorodnym repertuarem, z silnym dyrektorem, który był 

autorytetem i zespołem, który mu ufa. W teatrze nie ma demokracji, musi być ktoś kto 

trzymać rękę na wszystkim. Dlatego też do tych teatrów tak garną się starsi aktorzy. 

                                                
88 Wypowiedź K. Jandy w rozmowie z Sylwią Śmigiel, Robię teatr, jaki sama chciałabym oglądać, 31 maja 
2010, Gazeta Wyborcza, 
https://wyborcza.pl/1,75248,7956445,Janda__Robie_teatr__jaki_sama_chcialabym_ogladac.html [dostęp z 10 
sierpnia 2020]. 
89 Krystyna Janda. 
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Krystynie udało się dobrać grupę współpracowników i artystów i stworzyć wspólnotę, mimo 

że nie ma przecież stałego zespołu.”90 – mówi Cezary Żak. Repertuar Polonii i Ochu nie 

stroni od klasyki, bo przecież Dużą Scenę inaugurowała „Trzy siostry” Antoniego Czechowa, 

ale także od spektakli zaangażowanych, takich jak „Darkrooom” Rujany Jeger (2006) w 

reżyserii Przemysława Wojcieszka, poruszających problem pedofilii, jak w spektaklu 

„Wątpliwość” Johna Patricka Shanley'a (2007, reż. P. Cieplak), orientacji seksualnej, jak w 

spektaklu „Matki i synowie” Terence’a McNally’ego (2016, reż. K. Janda) czy „Casa 

Valentina” Herveya Fiersteina (2018, reż. Maciej Kowalewski). Znalazło się miejsce na farsę, 

jak „Mayday” (2012, reż. K. Janda) czy „Przedstawienie świąteczne w szpitalu św. Andrzeja” 

Raya Cooney’a (2013, reż. K. Janda), „Kolacja kanibali” Vaha Katcha (2014, reż. B. 

Lankosz) była przewrotną opowieścią o okrucieństwie, wojnie i dylematami, jakie stają przed 

człowiekiem w obliczu śmierci. Przedstawienie „Koza albo kim jest Sylwia?” Edwarda 

Albee’go (2010, reż. K. Adamik, O. Chajdas), opowiadające o mężczyźnie, który pokochał 

kozę, odbiło się takim echem, że recenzentka „Naszego Dziennika”, Temida Stankiewicz-

Podhorecka jeszcze kilka lat po zdjęciu tytułu z afisza podczas konferencji organizowanej 

przez szkołę Tadeusza Rydzyka „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś” krzyczała: „Iście 

szatański scenariusz”91.  

W repertuarze Teatru Polonia znajdują się też spektakle dla dzieci, takie jak 

„Czerwony Kapturek”(2013, reż. A. Biernacki), „Jaś i Małgosia” (2014, reż. A.Biernacki) 

Jana Brzechwy, czy „Dwa miliony kroków” Piotra Rowickiego (2018, P. Jaszczak). Oba 

teatry świetnie wypełniają lukę, jaką w spektaklach dla młodzieży, których oferta jest 

wyjątkowo uboga. Oprócz klasycznych wystawień Fredry, „Zemsty” (2013, reż. W. 

Śmigasiewicz) i „Pana Jowialskiego” (2010, reż. A. Polony, J. Opalski), w Och-Teatrze 

odbyła się w 2019 roku głośna premiera „Stowarzyszenia umarłych poetów” Toma 

Schulmana w reżyserii Piotra Ratajczaka (2018), z Wojciechem Malajkatem w roli profesora 

Keatinga. Spektakl w ciągu roku zagrany został 52 razy przy widowni zapełnionej młodzieżą. 

Dziś bilety szkoły rezerwują z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Och-Teatr okazał się także 

miejscem idealnym na koncerty muzyczne. Zagrało w niej kilkadziesiąt zespołów i twórców, 

m. in. Krzysztof Zalewski, Kult, Katarzyna Nosowska, Urszula Dudziak, Maria Peszek, 

Grzegorz Turnau, Stanisław Soyka, Waglewski, Fisz, Edmade. Do stałej współpracy 

                                                
90 Cezary Żak. 
91 https://www.radiomaryja.pl/multimedia/temida-stankiewicz-podhorecka-kosciol-przyroda-wolnosc-
artystyczna-dzialania-premedytacja/ [dostęp z 10 sierpnia 2020]. 
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zapraszane są inne stowarzyszenia i grupy teatralne, jak Teatr Montownia, Grupa 

Dochodzeniowa czy Papahema – absolwenci białostockiego Wydziału Sztuki Lalkarskiej. 

Swoją stałą widownię Krystyna Janda szacuje na 25 000 osób, które oglądają 

wszystkie premiery: „I jeżeli to jest stała wierna widownia to ja muszę być ja KO na 

Batorym. Płynie okręt, ludzie są ciągle ci sami i trzeba im zapewnić bogaty, różnorodny 

repertuar. Dlatego też zrobiłam koncert Rafalali, żeby wiedzieli jak bogaty jest ten świat 

kultury i teatru, żeby tę widownię edukować”92 – mówi Krystyna Janda. Wreszcie tworzy 

teatr polityczny: „Żeby nie było śladów” (2018) na podstawie reportażu Cezarego 

Łazarewicza o Grzegorzu Przemyku, pobitym na śmierć przez w komisariacie Milicji 

Obywatelskiej przy Jeziuckiej, „Zapiski z wygnania” (2018, reż. M. Umer) na podstawie 

książki Sabiny Baral o przymusowej emigracji polskich Żydów w marcu 1968 roku. 

„Pamiętam, że przeczytałam tę książkę w trakcie wakacji, na których byłam z Krysią. 

Zbiegłam ze schodów krzycząc: muszę z tego zrobić spektakl! Marzec 68 to temat mojego 

życia. Ja tam byłam, na tym uniwersytecie, żegnałam tych ludzi i tam zrozumiałam, że od 

dzieciństwa mówiono mi, że najważniejsza jest prawda, opowiadając jednocześnie historię, 

która była od początku do końca kłamstwem. Zrobiłyśmy ten spektakl, aby ostrzec, że te 

nastroje mogą wrócić, a historia może się powtórzyć. I się powtarza.” 93– mówi Magda Umer, 

reżyserka „Zapisów z wygnania”. Krystyna Janda nie boi się aluzji politycznych, wystawia 

„Policję” Sławomira Mrożka z drugą, dopisaną przez Andrzeja Saramonowicza częścią „Noc 

zatracenia” (2020, reż. A. Saramonowicz), z wyraźnymi odwołaniami do obecnej sytuacji 

politycznej czy też najnowszą premierę „Wspólnota mieszkaniowa” (pierwsza 

„popandemiczna” premiera w reżyserii Krystyny Jandy, która odbyła się 16 lipca 2020 r.), w 

której jak w krzywym zwierciadle odbijamy się współcześni my, skłóceni na tyle, że 

jakiekolwiek porozumienie się jest właściwie niemożliwe. Pytana, czy nie obawia się 

reperkusji odpowiada: „(…) Mnie to nie przeraża, bo to nie jest dla mnie nowość. Ja już to 

przeżyłam. Przeżyłam zakaz grania, zakaz pokazywania mnie w telewizji, przeżyłam cenzurę 

i zatrzymane filmy. Przeżyłam Wieczernik i przesłuchania w Pałacu Mostowskich, które były 

naprawdę groźnie. Na moich oczach moim koledzy dostawali paszporty w jedną stronę, 

łamały się rodziny. Nie boję się”.94 

W 2006 rok premierą „Lamentu na Placu Konstytucji” Krzysztofa Bizio w reżyserii 

Krystyny Jandy rozpoczęło się wieloletni cykl bezpłatnych spektakli na Placu Konstytucji, 
                                                
92 Krystyna Janda. 
93 Wszystkie przytoczone wypowiedzi Magdy Umer pochodzą z przeprowadzonego przeze mnie wywiadu w 
dniu 3 lipca 2020 r. W kolejnych przypisach będę stosować zapis: Magda Umer. 
94 Krystyna Janda. 
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później także przy ulicy Grójeckiej. W również repertuar jest różnorodny i dedykowany 

różnym grupom wiekowym. "Lament na Placu Konstytucji" to konfrontacja światopoglądu 

trzech pokoleń, uwypuklająca ich odrębność, "Starość jest piękna" to manifest w obronie 

starości. Jest „Związek otwarty” Franca Rame i Dario Fo (2012, reż. K. Janda, M. Seweryn) – 

komedia o romansach, rozstaniach i powrotach, bajki Jana Brzechwy, „2 000 000 kroków” 

Piotra Rowickiego dla młodzieży, spektakl muzyczno-taneczny „Flamenco namiętnie”(2010). 

Te spektakle adresowane są do wszystkich, a przede wszystkim do osób, które rzadko 

odwiedzają teatry, bo mają do nich utrudniony dostęp lub nie stać ich na zakup biletu. Do 

osób wykluczonych, defaworyzowanych przez społeczeństwo, które z powodu przeróżnych 

barier pozostają poza obiegiem życia kulturalnego. Wśród widzów znajdują się osoby, które 

nigdy do teatru nie chodzą, przedstawiciele najbiedniejszych grup społecznych, którzy swoje 

życie prowadzą na ulicy. Każdego roku bezpłatne spektakle w plenerze ogląda ok. 12 500 

widzów, warszawiaków, turystów, dzieci i dorosłych.  W tym roku, po raz po raz pierwszy od 

lat Biuro Kultury nie przyznało dotacji na cykl „Teatr w przestrzeni miejskiej”. „Organizacje 

pozarządowe wnioskowały w tym konkursie o dużo większą kwotę niż pula do rozdania. Nie 

mogliśmy wesprzeć wszystkich” – tłumaczyła Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka-

koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej Urzędu Miasta st. Warszawy. Na fanpagu 

Janda pisała: „Wysokie komisje konkursowe nie przyznały nam na tę akcję dotacji. Ani z 

ministerstwa, ani z miasta. Czy któreś inne miasto nas chce? Jesteśmy do dyspozycji", odzew 

był ogromny. Zgłaszały się miasta z całej Polski – Lublina, Poznania, Krakowa, Łodzi, 

Sopotu. Pandemia jednak pokrzyżowała wszystkie plany. W tym roku wszystkie spektakle o 

oferty plenerowych zagrane zostały w warszawskim Centrum Praskim Koneser, który 

zaprosił Fundację do siebie.  

Przez ponad 15 lat działania Teatru Polonia i 10 lat działania Och-Teatru odbyły się w 

obu teatrach 132 premiery. Spróbuję dokonać subiektywnego podziału na spektakle, które w 

mojej opinii można określać rozrywkowymi, czy też komercyjnymi i te, które niosą w sobie 

misję. Poniższe zestawienie obejmuje podział tytułów na rozrywkowe, czyli farsy i spektakle 

komediowe, które stworzone były głównie z myślą o walorach rozrywkowych i misyjne, 

które walor rozrywkowy nie był wartością nadrzędną. Dalej, spektakle misyjne 

pogrupowałam w kilka kategorii: spektakle poruszające tematykę społeczną – wszelkie 

wykluczenia, mniejszości, zagadnienie tolerancji, problemy społeczne (status finansowy, 

starość, samotność, depresja, zdrada), zaangażowane politycznie (zarówno współcześnie jak i 

historycznie, poruszające trudny temat wpływu polityki na jednostkę) klasykę (spektakle na 

podstawie tekstów, które mają długą tradycję teatralną i które uznawane są od lat za 
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mistrzowkie), awanradowe (spektakle szukające nowego, odrębnego języka wyrazu i 

oryginalnych rozwiązań artystycznych) i spektakle dla dzieci.  

 
Tab. 7 Podział spektakli Fundacji Krystyny Jandy 

Misyjne – tematyka społeczna (temat starości, 
wykluczeń, mniejszości, problemów 
społeczeństwa, traum):  
 
1. „Stefcia Ćwiek w szponach życia” D. Ugresić 

(2005, reż. K. Janda) 
2.  „Miss HIV” M. Kowalewski (2005, reż. M. 

Kowalewski) 
3. „Po co są matki?” H. Brooks (2011, reż. R. 

Gliński)  
4. „Chłopcy” S. Grochowiak (2016, reż. M. 

Gronowski) 
5. „Ciało kobiety – młot” J. Depaule (2008, reż. 

J. Depaule)  
6. „Dancing” M. Pawlikowska-Jasnorzewska 

(2008, reż.  K. Janda, J. Satanowski, J. 
Staniek) 

7. „Dowód” D. Auburn (2008, reż. A. Seweryn) 
8. „Depresja komika” M. Walczak (2013, reż. 

M. Walczak),  
9. „Medea” Kate Mulvany i Anne-Louise Sarks 

wg Eurypidesa (2014, reż. D. Kędzierzawska) 
10. „Rajskie jabłka” R. Tuguszew (2007, reż. Ż. 

Gierasimowa)  
11. „Wątpliwość” J. P. Shanley (2007, reż. P. 

Cieplak)  
12. „Happy now” L. Coxon (2015, reż. A. 

Sajnuk)  
13. „Marlyn i papież. Listy między niebem a 

piekłem.” D.Kuehl-Martini (2006, reż. M. 
Ogordzińska)   

14. „Kobiety w sytuacji krytycznej” J. Murray-
Smit (2007, reż.  K. Janda) 

15. „Seks dla opornych” M. Riml (2012, reż. K. 
Janda) 

16. „Raj dla opornych” M. Riml (2015, reż. K. 
Janda)  

17. „Baba Chanel” M. Kolada (2013, reż. I. 
Cywińska) 

18. „Konstelacje” N.Payne (2013, reż. A. Sajnuk) 
19. „Kontrakt” M. Bartlett (2011, K. Janda)  
20. „Patty Diphusa” P. Almodovar (2006, reż. M. 

Ogrodzińska) 
21. „Pod mocnym aniołem” J. Pilch (2012, reż. 

M. Umer) 
22. „Koza albo kim jest Sylwia?” E. Albee (2010, 

reż. K. Adamik, O. Chajdas) 
23. „Chodź ze mną do łóżka” A. Żak (2013, reż. 

Rozrywkowe: 
 
1. „Boska!” Peter Quilter (2007, reż. A. Domalik) 
2. „Klaps! 50 twarzy Graya” J.S. Blair, I.M. 

MacIntyre, J.A. Millan, S.A. Moran, C.J. Munch, 
A.M. Scheffler, I.P. Whalen (2014, reż.  J. 
Weisgerber)  

3. „Bagdad cafe” P. Adlon (2019, reż. K. Janda) 
4. „Bóg” W. Allen (2008, reż.  K. Janda)  
5. „Dżdżownice wychodzą na asfalt” S. Tym (2009, 

reż.  S. Tym)  
6. „Kobieta z widokiem na taras” S. Tym (2010, reż.  

S. Tym)  
7. „Krzysztof M. Hipnoza” K. Materna (2009, reż. K. 

Materna) 
8. „Moja Droga B.” K. Janda (2012, reż.  M. Koterski)  
9. „Skok z wysokości” L. Ayvazian (2006, reż.  K. 

Janda)  
10. „Chamlet – monolog parodysty” S. Majewski (2016) 
11. „One mąż show” – S. Majewski (2014, opieka art.: 

K. Janda, M. Seweryn)  
12. „Kto nas odwiedzi” I. Sawin (2016, reż. C. 

Tomaszewski) 
13. „Mayday” R. Cooney (2012, reż.  K. Janda)  
14. „Mayday 2” R. Cooney (2013, reż. K. Janda) 
15. „Przedstawienie świąteczne w szpitalu św. 

Andrzeja” R. Conney (2013, reż. K. Janda) 
16.  „Upadłe anioły” N. Coward (2014, reż. K. Janda) 
17. „Pomoc domowa” M. Camoletti (2017, reż.  K. 

Janda)  
18. „Prapremiera dreszcowca” H. Lewis (2015, reż.  G. 

Warchoł)  
19. „Truciciel” E. Chappell (2015, reż. C. Żak) 
20. „Trzeba zabić starszą panią” G. Linehan (2012, reż. 

C. Żak) 
21. „Wąsy” M. Kowalewski (2012, reż.  M. 

Kowalewski)  
22. „Weekend z R.” R. Howdon (2010, reż.  K. Janda)  
23. „The Rocky Horror Show” R. O’Brien (2011, reż. T. 

Dudkiewicz) 
24. „Pierwsza dama” M. Reedy,  
25. „Romanca” J. Chmilnik (2013, reż. W. Malajkat) 
26. „Zaświaty czyli czy pies ma duszę?” J. Masłowski 

(2010, reż. M. Seweryn)  
27. „Wszystkie dzieła Szekspira (w nieco skróconej 

wersji), Adam Long, Daniel Singer, Jess Winfield 
(2017, reż. J. Weisgerber)  

28. „Dobry wieczór, Państwu” K. Materna (2011, reż. 
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A. Sajnuk) 
24. „Matki i synowie” T. McNally (2015, reż. K. 

Janda) 
25. „Ojciec Polski” M. Walczak (2009, reż. M. 

Walczak) 
26. „Shirley Valentine” W. Russell (1990, reż. 

M. Wojtszko)  
27. „Słoneczna linia” I. Wyrypajew (2016, reż.  I. 

Wyrypajew)  
28. „Spowiedź chuligana. Jesienin.” S. Jesienin 

(2017, reż. K. Jasiński) 
29. „AAA Zatrudnimy clowna” M. Visniec 

(2011, reż.  M. Hycnar)  
30. „Czas nas uczy pogody” K. Materna (2012, 

reż.  K. Materna)  
31. „Miłość blondynki” M. Forman (2014, reż. 

K. Janda) 
32. „Darkroom” E. Jeger (2006, reż. P. 

Wojcieszek) 
33. „Zabawa” M. Modzalewski (2016, reż.  I. 

Kuna)  
34. „Jeszcze będzie przepięknie” P. Wojcieszek 

(2010, reż. P. Wojcieszek) 
35. „Miłości ci wszystko wybaczy” P. 

Wojcieszek (2008, reż. P. Wojcieszek) 
36. „Stosunki prawne” S. Turkiewicz (2014, reż. 

M. Seweryn) 
37. „Starość jest piękna” E. Villar (2008, reż. Ł. 

Kos) 
38. „Flamenco namiętnie” (2010) 
39. „Lament na Placu Konstytucji” K.Bizio 

(2007, reż. K. Janda) 
40. „Kalina” M. Głuchowska (2013, reż. M. 

Głuchowska) 
41. „Tacy duzi chłopcy” J. Wołek (2011, reż. P. 

Machalica) 
42. „Kantata na cztery skrzydła” R. Brutter 

(2010,  reż. G. Warchoł) 
43. „Pocztówki z Europy” M. McKeever (2012, 

reż. K. Janda) 
44. „Alicja, Alicja” A. Conroy (2013 , reż. M. 

Seweryn) 
45. „Mgnienie” P. Porter (2015, reż. A. Sajnuk) 
46. „Udając ofiarę” H.W. Presniakow (2016, reż. 

K. Janda) 
47. „Czesław – spowiedź emigranta” Cz. Mozil 

(reż. Czesław Mozil) 
48. „Lekcje stepowania” R. Harris (2016, reż. K. 

Janda) 
49. „Maria Callas. Master class” T. McNally 

(2015, reż. A. Domalik) 
50. „Casa Valentina” H. Fierstein (2018, reż. M. 

Kowalewski) 
51. „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” Tom 

Schulman (2019, reż. P. Ratajczak) 

K. Materna) 
29. „Hej Joe” J. J. Tomaszewski (2009, opieka art. M. 

Wojtyszko) 
30. „Związek otwarty” Franca Rame i Dario Fo (2012, 

reż. K. Janda, M. Seweryn) 
31. „Maminszymek” Sz. Majewski (2019, opieka art. C. 

Żak) 
32. „8 kobiet” R. Thomas (2019, reż. A. Sajnuk) 
33. „Huśtawka” W. Gibson (2019, reż. A. Sroka-Hryń) 
34. „Lily” J. Popplewell (2020, reż.K. Janda) 
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52. „Mój pierwszy raz” K. Davenport (2018, reż. 
K. Janda) 

53. „Piękny Nieczyły (2017, reż. E. Wojtaszek) 
54. „Bal manekinów” B. Jasieński (2018, reż. J. 

Stuhr) 
55. „Osy” I. Wyrypajew (2018, reż. I. 

Wyrypajew)  
56. „Boże mój!” A. Gov (2019, reż. A. Seweryn) 
57. „Almodovaria” M. Janicka (2019, reż. A. 

Wieczur-Bluszcz) 
58. „Próby” B. Schaeffer (2019, reż. M. 

Grabowski 
59. „Wszystko, co najlepsze”  D. Macmillan 

(2019, reż. P. Złotorowicz) 
60.  „Wspólnota mieszkaniowa” J. Hevleka 

(2020, reż. K. Janda) 
 
 

Misyjne – klasyka:  
 
1. „Trzy siostry” A.Czechow (2006, N. Parry, 

K. Janda, K. Zachwatowicz) 
2. „32 omdlenia” A. Czechow (2011, , reż. A. 

Domalik)   
3. „Ich czworo” G. Zapolska (2014, reż. J. 

Stuhr) 
4. „Na czworakach” T. Różewicz (2015, reż. J. 

Stuhr) 
5. „Pan Jowialski” A.Fredro (2010, reż.  A. 

Polony, J. Opalski)  
6. „Zemsta” A.Fredro (2013, reż.  W. 

Śmigasiewcz)  
7. „Zbrodnia z premedytacją” W. Gombrowicz 

(2012, reż. I. Cywińska) 
8. „Grube ryby” M. Bałucki (2008, reż. K. 

Janda) 
9. „Przygoda” S. Marai (2010, reż. K. Janda) 
10. „Romulus wielki” F. Dürrenmatt (2009, reż. 

K. Zanussi)  
11. „Szczęśliwe dni” S. Beckett (2007, reż. P. 

Cieplak) 
12. „Nos” M. Gogol, (2016, reż.  J. Wiśniewski)  

Misyjne – zaangażowane politycznie (aktualna 
sytuacja polityczna, temat wydarzeń historycznych, 
ich wpływu na jednostkę):  
 

1. „Ucho, gardło, nóż” V. Rudan (2005, K. Janda) 
2. „Badania terenowe nad ukraińskim seksem” O. 

Zabuzhko (2006, reż.M. Szumowska)  
3. „Pani z Birmy” R. Shannon (2009, reż. A. Smolar“ 
4. „Danuta W.” D. Wałęsa (2012, reż. J. Zaorski)  
5. „Biała bluzka” A. Osiecka (2010, reż. M. Umer) 
6. „Kolacja kanibali” V. Katcha (2014, reż. B. 

Lankosz) 
7. „Porozmawiajmy po niemiecku” H. Zach (2015, 

reż. Ł. Kos) 
8. „Uwaga... Publiczność!” F. Sabrou (2014, reż. E. 

Wojtaszek) 
9.  „Żeby nie było śladów” C. Łazarewicz (2018, reż. 

P. Ratajczak) 
10. Zapiski z wygnania” S. Baral (2018, reż. M. Umer) 
11. „Winny” S. Brejdygant (2018, reż. S. Brejdygant) 
12. „Policja. Noc zatracenia.” S. Mrożek, A. 

Saramonowicz (2020, reż. A. Saramonowicz) 
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Jedynie 34 na 132 tytuły sklasyfikowałam jako stricte rozrywkowe. Zdecydowana większość 

z nich spełnia misję publiczną, którą często rezerwuje się dla teatru publicznego, jako teatru 

dotowanego.  

Michał Zadara w swoim tekście „Nie wiemy co gramy, ku definicji teatru publicznego” 

napisanym z okazji 250-lecia teatru publicznego w Polsce bardzo zgrabnie definiuje: 

„Moim zdaniem misję teatru publicznego tworzy pięć cech: publiczność, codzienność, 

lokalność, dostępność, teatralność. Spróbuję je ująć w mojej propozycji definicji teatru 

publicznego: Teatr publiczny dba o rozwój kulturalny wszystkich mieszkańców 

określonego przez organizatora rejonu, produkując i udostępniając im spektakle 

teatralne i tworząc różne możliwości do jak najpełniejszego korzystania z tych 

spektakli.”95 Teatry prowadzone przez Fundację Krystyny Jandy Na Rzecz kultury wydaję 

się spełniać tę definicję w sposób zupełny. Przede wszystkim konsekwentnie od lat wyrabiają 

w polskiej publiczności nawyk chodzenia do teatru. Produkują około 10 premier rocznie, żeby 

widowni cały czas proponować coś nowego i tym samym przyzwyczajać ją do regularnego 

uczęszczania do teatru. Znamienna jest też owa różnorodność repertuarowa, która poszerza 

grono odbiorów i nie zamyka się w konkretnych środowiskach.  Spróbuję te pięć cech 

                                                
95 M. Zadara, Nie wiemy, co gramy - ku definicji teatru publicznego, 2015, 
http://www.250teatr.pl/teksty,421,nie_wiemy_co_gramy_-_ku_definicji_teatru_publicznego.html [dostęp z dn. 
25 sierpnia 2020 r.]. 

13. „Zmierzch długiego dnia” E. O’Neill (2012, 
reż.  K. Janda)  

14. „Kto się boi Virginii Wolf?” E. Albee (2016, 
reż.  J. Poniedziałek)  

15. „Kubuś Fatalista i jego pan” D. Diderot 
(2010, reż. K. Stelmaszyk) 

16.  „Wassa Żeleznowa” M. Gorki (2010, reż. W. 
Raźniak) 

17. „Dobry wojak Szwejk idzie na wojnę” J. 
Hasek (2017, reż.  A. Domalik)  

18. „Krzesła” E. Ionesco (2018, reż. P. Cieplak) 

Misyjne – przedstawienia dla dzieci: 
   
1. „Alicja po drugiej stronie lustra” L.Carrol (2016, 

reż.P. Jaszczak) 
2. „Czerwony kapturek” J. Brzechwa (2013, reż. A. 

Biernacki) 
3. „Pchła szachrajka” J. Brzechwa (2014, reż. A. 

Biernacki) 
4. „Zielone zoo” J. Brzechwa (2010, reż.  L. Bzdyl)  
5. „Dwa miliony kroków” Piotr Rowicki (2018, reż. P. 

Jaszczak) 

Misyjne – awangardowe):  
 
1. „Jekyl/Hyde” J. Porcari (2011, reż. J. Porcari) 
2. „Miłość Fedry” S. Kane (2007, reż.  J. Pawłowska)  
3. „W małym dworku” S. Witkiewicz (2011, reż. A. 

Augustynowicz) 
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wymienionych przez Michała Zadarę przełożyć na działalność Fundacji Krystyny Jandy, żeby 

sprawdzić na ile wypełnia ona misję publiczną przypisywaną dotowanym instytucjom 

kultury.  

1. Publiczność. 

„Misja teatr publicznego musi odwoływać się do publiczności. Pisząc krótko: celem 

teatru publicznego jest publiczność, nie teatr.”96  

 

To zdanie Michała Zadary zdaje się być fundamentalne w myśleniu i tworzeniu teatru, jeśli 

zakładamy, że jest to teatr publiczny. Krystyna Janda zawsze o publiczności myślała. „Nigdy 

nie chciałam robić sztuki niezrozumiałej, samotnej, wyjątkowej, awangardowej wreszcie.” 97 

– mówiła w wywiadach. Swój teatr definiuje w zderzeniach widzów z widzami, tematami, 

konwencjami. Nie zamyka się na żadną grupę, wręcz przeciwnie, robi wiele, by jej widz nie 

był definiowalny. Warto zwrócić tu uwagę na kulturotwórczą i edukacyjną rolę teatru 

publicznego i proces budowania widowni teatralnej, który powinien iść równolegle z 

budowaniem repertuaru, ponieważ taka jest funkcja teatru publicznego. Wydaje się dziś, że 

publiczność teatralna pragnie ciekawych, dobrze opowiedzianych historii, poruszających 

bliskie im problemy, z którymi może się utożsamić i mocnych, dobrze skonstruowanych, 

kreacyjnych ról. Oczywiście można zarzucać widowni, że poszukuje łatwej rozrywki, albo 

obrażać się, że nie chce oglądać sztuki niezrozumiałej, jednak warto zaznaczyć, że 

podstawowym zadaniem teatru publicznego jest także do publiczności dotrzeć i sprawić, by 

potrzebowała do teatru chodzić. Nie mówię tu oczywiście o radykalnych kompromisach i czy 

konstruowaniu łatwego repertuaru, który szybko ściągnie widza. Mówię raczej o 

wielopłaszczyznowym procesie budowania i edukowania widowni, mozolnego 

przygotowania jej na teatr trudniejszy. Oczywiście potrzebna jest awangarda, eksperyment i 

sztuka niezrozumiała, bo to ona wyznacza nowe style i języki, która prędzej czy później licują 

się z innymi gatunkami teatru, jednak nierozsądne wydaje się oferować taki teatr widowni 

zupełnie na to nieprzygotowanej. Nie znam dokładnej odpowiedzi na pytanie, czy misja teatru 

publicznego zamyka się każdorazowo w obrębie jednej instytucji, czy raczej winna zawierać 

się w przemyślanej polityce kulturalnej regionu czy miasta, która nie polega jedynie na 

przepisywaniu dotacji z roku poprzedniego na kolejny, a na krytycznym oglądzie pejzażu 

teatralnego. Ów pejzaż zmienia się na naszych oczach, tak jak zmienia się rzeczywistość. 

Dlatego też działalność teatrów Fundacji Krystyny Jandy wydaje się tę polegającą na dialogu 

                                                
96 Tamże. 
97 K. Janowska, U mnie widz się nie ubrudzi, „Polityka”  nr 41/2010.  
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z publicznością misję publiczną wypełniać. Krystyna Janda konstruuje różnorodny repertuar 

(od klasyki, przez komedię, dramat, teatr zaangażowany) i decyduje się wyjść z teatrem na 

ulicę, żeby swojej widowni szukać. Dlatego też zorganizowała bezpłatne warsztaty, w których 

uczestnicy słuchali o balecie, filmie operze i teatrze od największych twórców i praktyków z 

tych dziedzin, żeby swojego widza edukować.  Dlatego też obok pastiszu „50 twarzy Greya” 

znajdziemy „Krzesła” Ionesco. I oba te tytuły trafią do podobnej grupy odbiorców. 

 

2. Codzienność. 

„(..) teatr publiczny powinien mieć ofertę codzienną, w różnych cenach i o różnym 

charakterze.98  

Dewizą teatrów Fundacji Krystyny Jandy od początku ich powstania jest "grać 

codziennie", jako podstawowy obowiązek wobec społeczeństwa.  Kultura w znaczący sposób 

wpływa na jakość życia obywateli, zarówno w wymiarze intelektualnym, jak i społecznym. 

Procent widzów stale rośnie, jednak jest on stosunkowo niski i nierzadko przypadkowy. 

Dlaczego tak się dzieje? Być może dlatego, że w teoretycznie bogatej ofercie teatralnej panuje 

chaos i przypadkowość. Bo jeśli już teatry nie są w stanie stworzyć wielokierunkowego 

repertuaru, to często nie jest w stanie utrzymać także tradycji teatru, która swoją widownię ma 

już zbudowaną. Przykładem może być Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, który 

zmianą z repertuarowego teatru na miejsce eksperymentalne zaprzepaścił wielotysięczną 

publiczność budowaną przez wiele lat. Znana od lat teoria, że teatrom opłaca się nie grać niż 

grać, która zdaje się potwierdzać w czasach pandemii i sukcesywnego wytracania 

publiczności. Nowego sezonu teatralnego część dotowanych teatrów w ogóle nie rozpoczęła. 

Teatr Współczesny z 8-milionową dotacją nie gra już siódmy miesiąc, mimo że grać w 

reżimie można od czterech miesięcy. Należy zdać sobie sprawę, że zadaniem teatru 

publicznego jest także, co podkreśla w swoim eseju Michał Zadara, grać często i regularnie, 

żeby w publiczności pielęgnować odruch odwiedzania teatru.  I tę rolę zdaje się rozumieć 

Krystyna Janda prowadząca, jak się zwykło mówić – „niepubliczny” teatr. Jak widać w 

poniższym zestawieniu każdego roku spektakle grają rekordową na skale Polski liczbę 850-

950 spektakli, także latem, kiedy wszystkie publiczne teatry mają przerwę, dokładając przy 

tym bezpłatne spektakle plenerowe. To blisko dwa, nierzadko trzy razy więcej od każdego 

innego warszawskiego teatru publicznego. Fundacja gra najwięcej w Polsce i każdego roku 

przyciąga 200 – 250 tysięcy widzów. Jest to spowodowane nie tylko frekwencją i 

                                                
98 M. Zadara, dz. cyt. [dostęp z dn. 25 sierpnia 2020 r.]. 
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popularnością, ale właśnie codziennością oferty, z cała jej różnorodnością i 

przyzwyczajeniem widza, że zawsze może przyjść. 

 

Tab. 8 Zestawienie spekatkli i widzów Teatru Polonia i Och-Teatru w latach 2015–2020 99 
Teatr 

Polonia 

i Och-

Teatr 

 2015 2016 2017 2018 2019 

W 

siedzibie 

Liczba 

spektakli 
746 791 811 827 841 

Liczba 

widzów 
184 911 195 169 204 097 188 722 214 431 

 
Poza 

siedzibą 

Liczba 

spektakli 
135 111 97 85 96 

Liczba 

widzów 
60 369 44 000 34 795 27 441 33 234 

 SUMA 

881 spektakli 

245 280 

widzów 

902 spektakli 

239 169 

widzów 

908 spektakli 

238 892 

widzów 

912 spektakli 

216 162 

widzów 

937 spektakli 

247 665 

widzów 

 
3. Lokalność.  
 

„Bo dobry teatr to taki, który przemawia bezpośrednio do ludzi otaczających go, 

chodzących do niego codziennie, co tydzień, raz w miesiącu. Dobry teatr (…) to taki, 

które umie nawiązać rzeczywisty dialog ze społeczeństwem, ze swoją widownią.”100 

Krystyna Janda zna swoją publiczność i rozmawia z nią konstruując repertuar na 

każdy sezon. Nie odżegnuje się od aktualności wsłuchując się także w sytuację społeczno-

polityczną w Polsce. Dlatego wybiera Mrożka, Baral i Łazareiwcza. Żeby część planowanego 

na sezon repertuaru w sposób bezpośredni dotyczyło widza. Zdaje się być także wrażliwa na 

potrzeby publiczności. Przykładem może być choćby teatr dla młodzieży. Oprócz teatrów 

dedykowanych najmłodszym trudno znaleźć w Warszawie ofertę teatralną skierowaną dla 

młodzieży. Analizując repertuary publicznych teatrów znajduję ofertę bardzo ubogą. Jest to 

„Zemsta” w reż. Krzysztofa Jasińskiego w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana, „Ronja, 

córka zbójnika” w reż. Anny Ilczuk w Teatrze Powszechnym czy pojedyncze warsztaty dla 

                                                
99 Materiały Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury. 
100 M. Zadara, dz. cyt. [dostęp z dn. 5 sierpnia 2020 r.]. 
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młodzieży. Dużo bogatsza jest oferta teatralna teatrów niepublicznych, jak Kamienica czy 

Capitol. Fundacja Krystyny Jandy w swoim repertuarze gra spektakle dla młodzieży kilka 

razy w miesiącu. Są to: „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” w reż. Piotra Ratajczaka, 

„Zemsta”, w reż. Waldemara Śmigasiewicza, „Żeby nie było śladów” w reż. Piotra 

Ratajczaka, „Pan Jowialski” w reż. Anny Polony i Józefa Opalskiego, „Zapiski z wygnania” 

w reż. Magdy Umer. Jak duże jest zapotrzebowanie i jak chętnie młodzież do teatru chodzi 

pokazał program stołecznego ratusza „Warszawa dla uczniów”, w ramach którego każdy 

warszawski uczeń otrzymał 100 zł na bilety do kin, teatrów, galerii i muzeów. Widownie 

zapełniły się, a szkoły prześcigały się w rezerwowaniu biletów narzekając na warszawską 

ofertę teatralną dla młodzieży. Bilety na „Stowarzyszenie Umarłych poetów” rezerwowane 

były z 10-miesięcznym wyprzedzeniem. Także teraz w obliczu pandemii niewiele teatrów 

decyduje się grać spektakle dla młodzieży, ponieważ strata przy stosunkowo niskich cenach 

biletów i reżimie sanitarnym jest pewna. Przeglądając aktualny repertuar publicznych teatrów 

znalazłam jedno wystawienie „Zemsty” w Teatrze Polskim i kilka warsztatów - głównie 

online (zdecydowanie lepiej sprawa ma się ze spektaklami dla dzieci, także dzięki teatrom 

lalkowym). W samym październiku 2020 r. Fundacja Krystyny Jandy zagra 5 spektakli dla 

młodzieży szkolnej. 

Krystyna Janda dba nie tylko o widownię – stara się także dbać o artystów, także tych 

lokalnych. Z Fundacją pracuje blisko 300 aktorów, dziesiątki reżyserów, kostiumografów, 

scenografów, kompozytorów. W teatrach Fundacji na przestrzeni kilkunastu lat odbyło się 

kilkadzieścia debiutów – aktorskich, reżyserskich, scenograficznych. Umożliwia debiuty – 

kilkudziestu absolwentów warszawskiej Akademii Teatralnej rozpoczęło pracę właśnie tutaj 

(Paweł Ciołkosz, Otar Saralidze, Adam Serowaniec, Aleksandra Domańska, Alendandra 

Grzelak, Grzegorz Daukszewicz). Oba teatry to azyl dla wielu aktorów seniorów, którzy czują 

się jak w stałym zespole. To tutaj grywa Barbara Krafftówna, Wiesława Mazurkiewcz, Ignacy 

Gogolewski, Stanisław Brejdygant, Stanisław Brudny, Kika Kołodziejczyk. 

 

4. Dostępność.  

„Teatr publiczny, tak jak transport publiczny, musi być dostępny dla wszystkich’.101 

 

Michał Zadara w swoim eseju podkreśla, że teatr publiczny jest zjawiskiem 

uniwersalnym. Jeśli oferuje teatr jedynie dla bogaczy, kuratorów, znawców nie jest, o opinii 

                                                
101 Tamże. 
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autora, teatrem publicznym. Zgadzam się z tą opinią zaznaczając jednak, że zakładam 

istnienie bardzo przemyślanej, złożonej polityki kulturalnej, która świadomie buduje ofertę 

teatralną regionu, która prowadzi publiczność i opiekuje się nią tak, by ta miała pełen obraz 

oferty i mogła bezpiecznie wśród niej się poruszać. Inną kwestią jest zapewnienie widowni z 

jakichś powodów wykluczonej i defaworyzowanej pełnego dostępu do dóbr kultury – 

stosownych ulg, zniżek, programów, nawiązywania współpracy z ośrodkami, które opiekują 

się ludźmi, którzy właściwie z do teatru nie chodzą, z konieczności lub wyboru. Publiczny 

Teatr Kwadrat proponując zniżki studentom i seniorom jedynie w gorszej III i IV strefie102 nie 

spełnia misji publicznego teatru, co więcej pogłębia podziały i tę widownię dyskryminuje. 

Niepubliczne teatry Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury proponują widzom systemy 

ulg, których nie powstydziłaby się żadna publiczna instytucja kultury. Są więc zniżki dla 

seniorów, studentów i osób niepełnosprawnych, od lat funkcjonują także dwa programy, 

Student i Senior, które każdego miesiąca ogłaszają listę spektakli, które studenci i seniorzy 

oglądają w specjalnej cenie (niezależnie od strefy biletowej) 40 zł. Oba teatry przystosowane 

są do obsłużenia widzów niepełnosprawnych, a osoby na wózkach inwalidzkich oglądają 

spektakle za darmo. Teatr Polonia wyposażony jest również w pętlę indukcyjną dla osób 

niedosłyszących. Jednym z głównych celów statutowych Fundacji jest także działalność 

charytatywna. Od samego początku istnienia Fundacji co roku przed zbliżającymi się 

Świętami podczas wigilii teatralnej zbierane są prezenty dla podopiecznych szpitala przy 

Niekłańskiej. Co jakiś czas także Biuro Obsługi Widza zaprasza na spektakle lub próby 

generalne osoby, które nie mają szansy korzystania z oferty kulturalnej. Są to podopieczni 

instytucji takich jak: Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego, Pogotowie Opiekuńcze nr 1, 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7, Dzienny Dom dla Osób Starszych, POMOST 

Oddział Dzienny Psychiatryczny, Schronisko dla Młodzieży Defaworyzowanej MONAR Z 

WARSZAWY czy Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom Polskiej Akcji 

Humanitarnej. W tym punkcie swoje miejsce znajduje także bezpłatny teatr w przestrzeni 

miejskiej, który przez 13 lat zapewnił kilkudziesięciu tysiącom widzów w różnym wieku, z 

różnych grup społecznych i o różnym statusie majątkowym możliwość doświadczenia teatru.  

 

5. Teatralność.  
„Teatr, żeby nazywał się teatrem, musi robić to, co teatr robi od początku swojego 

istnienia: opowiadać stare i nowe historie poprzez działanie aktorów.”103 

                                                
102 https://teatrkwadrat.pl/bilety/cennik/ [dostęp z 20 sierpnia 2020 r.]. 
103 M. Zadara, dz. cyt. [dostęp z dn. 5 sierpnia 2020 r.]. 
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        Teatr powinien, zdaniem Michała Zadary teatrem pozostać, a więc nadrzędnym 

zadaniem teatru publicznego powinno być produkowanie i granie spektakli teatralnych. Ten z 

pozoru dość oczywisty priorytet zdaje się być coraz częściej zadaniem drugoplanowym. Przez 

kilka lat. W Teatrze Studio trwał konflikt dyrektora artystycznego z dyrektorem naczelnym, 

który tak rozwinął ilość imprez zewnętrznych, że zaczęło to przeszkadzać zarówno zespołowi 

jak i dyrektorowi artystycznemu, którzy zaczęli postrzegać swoją pracę jako dalszoplanową, 

po eventach i całonocnych imprezach. Teatr publiczny powinien więc wystawiać nowe 

premiery ze świadomością, jak dużą ma publiczność i ile spektakli publiczność będzie chciała 

oglądać. To także odpowiedzialność dyrektorów, którzy swój repertuar konstruują wobec 

konkretnych przesłanek. W przypadku teatru publicznego, oprócz wizji artystycznej taką 

przesłanką winna być publiczność.  

         Fundacja Krystyny Jandy przez 15 lat swojej działalności wyprodukowała ponad 130 

premier, jakby mając świadomość, że jej widownia chce przychodzić do teatru często, więc 

trzeba jej zapewnić repertuarowy płodozmian, a sama Krystyna Janda konsekwentnie 

udowadnia, że nie otworzyła teatru tylko po to, by w nim siedzieć i grać, ale po to, by dawać 

szansę debiutantom, seniorom, setkom aktorów i twórców, a przede wszystkim widowni.  
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 Zakończenie 

 

Przykład niepublicznego Teatru Polonia i Och-Teatru w sposób wyraźny pokazuje 

złożoną problematykę, jaka stoi przed współczesnym teatrem w Polsce. Mamy bowiem teatr, 

który mógłby być dla państwa znakomitym partnerem w realizacji celów publicznych, jednak 

nie jest, ponieważ primo - w polityce kulturalnej państwa istnieje od 20 lat niewypełniona 

luka, która nie zakłada ścisłej współpracy państwa z podmiotami niepublicznymi, secundo - 

nie przyklaskuje władzy, pozostając światopoglądowo niezależnym. Co gorsza władze 

pielęgnują dezinformację i podburzają opinię publiczną, konsekwentnie uwiarygadniając 

nieprawdę. „Powiedziałem, że to jest teatr, który ma swoją renomę, ale nie ma powodu, żeby 

był w takiej skali finansowany, gdy np. kabaret Jana Pietrzaka w życiu nie dostał złotówki 

publicznej od Platformy Obywatelskiej. Albo że pan Rewiński który jest znanym aktorem i 

kabareciarzem, też na swoje przedsięwzięcia z kasy publicznej przez całe lata nie dostał ani 

złotówki, więc może trzeba bardziej sprawiedliwie te pieniądze rozdzielać.”104 – mówi 

Minister Kultury, prof. Piotr Gliński, jakby nie rozumiejąc różnicy pomiędzy działalnością 

kabareciarza, a dwóch teatrów, które konsekwentnie od lat służą publiczności, z minimalną 

pomocą państwa.  Teatrów, które spełniają funkcję kulturotwórczą, które 15 lat temu zmieniły 

krajobraz teatralny otwierając go na nowe, twórcze inicjatywy i przynosząc teatrowi, jako 

dziedzinie sztuki popularność i zainteresowanie publiczności. Ten przykład jest zresztą 

symbolem obecnego skostnienia systemu teatralnego w Polsce. Ale zmian nie da się 

zatrzymać. Niepubliczne teatry, czy te duże, czy małe niepubliczne organizacje zaczynają 

coraz częściej tkać program bardziej nowatorski, wolnomyślicielski i ciekawszy niż publiczne 

instytucje kultury. Coraz lepiej radzą sobie także w zasadami wolnego rynku niewielkim 

kosztem docierając do publiczności. Także sama publiczność się zmienia. Mówi otwarcie, 

polemizuje, wymienia myśli i nie boi się z teatrem mierzyć. Chcąc nie chcąc – system 

teatralny musi szykować się na gruntowną reformę, inaczej będzie mizerniał, pogłębiając 

dysproporcje między programowo najlepszymi a najsłabszymi publicznymi instytucjami 

kultury z jednej strony, a pomiędzy niepublicznymi, a państwowymi teatrami z drugiej. 

Pozostaje pytanie, na ile władza jest gotowa i na ile chce tę reformę przeprowadzić. 

Analizując wiele definicji teatru publicznego, badając spory i polemiki na temat jego 

funkcji i systemów finansowań bezustannie odnoszę wrażenie, że aby wypełnić zapewniony w 
                                                
104 Gliński o teatrze Jandy: To prywatna instytucja. Nie ma powodu, by finansować ją w takiej skali, Dziennik, 
11.05.2016, http://kultura.dziennik.pl/teatr/artykuly/520362,glinski-o-teatrze-jandy-to-prywatna-instytucja-nie-
ma-powodu-by-finansowac-ja-w-takiej-skali.html  [dostęp z 15 sierpnia 2020 r.]. 
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Konstytucji obowiązek dostępu do kultury w dziedzinie teatru państwo powinno zapewniać 

twórcom możliwie najlepsze warunki do tworzenia spektakli i ufać, że będą to robić mądrze i 

dobrze, z korzyścią dla publiczności, która je będzie oglądać. Niezależnie od światopoglądu, 

struktury czy podległości organizacyjnej. Maria Callas w sztuce Terrence'a McNally'ego 

„Maria Callas. Master Class” mówi: „Świat się nie zawali, jeśli nie będzie więcej 

przedstawień Traviaty”. Świat będzie się kręcić i bez nas, ale chcę wierzyć, że wybierając 

sztukę, przyczynimy się do tego, że stanie się lepszy. Że zostawiamy go bogatszym i 

mądrzejszym dzięki sztuce.”105. I dlatego warto o niej pamiętać, także w parlamentarnych 

ławach.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
105 T. McNally, Maria Callas. Master Class, tłum. Elżbieta Woźniak. 
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VI Załączniki  

 
Zał.1 List do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego 
 

Szanowny Panie Premierze, 

w maju 2020 roku Instytut Teatralny wyszedł z inicjatywą stworzenia grupy eksperckiej, 

która zajmie się sytuacją teatrów w związku z pandemią COVID-19.  

Do zespołu zaproszeni zostali przedstawiciele środowiska teatralnego: dyrektorów teatrów 

dramatycznych, muzycznych i operowych, teatru tańca, teatrów prywatnych, przedstawicieli 

Unii Polskich Teatrów, ZASP, ZZAP, SDT, Unii Teatrów Niezależnych, Gildii Reżyserek i 

Reżyserów Teatralnych, a także Ogólnopolskiej Offensywy Teatralnej. W pracach grupy 

eksperckiej bierze także udział Pani Dyrektor Agnieszka Komar-Morawska oraz dyrekcja i 

pracownicy Instytutu Teatralnego. Zaprosiliśmy także przedstawicieli samorządów i dyrekcję 

Instytutu Muzyki i Tańca. Grupa ekspercka reprezentuje nie tylko środowisko teatralne, ale 

również miliony widzów, którzy co roku kupują bilety do teatrów. Teatr to niepowtarzalna 

wspólnota twórców oraz publiczności - i w imieniu tej wspólnoty występujemy.  

 

W trakcie prac zespołu eksperckiego wspólnie uznaliśmy, że zdecydowanie najpilniejszą 

sprawą jest wypracowanie programów finansowych, które wesprą funkcjonowanie  teatrów w 

tym kryzysowym momencie. Okres epidemii i zamknięcia spowodował, że teatry straciły 

możliwość sprzedaży biletów, a tym samym środki na normalne funkcjonowanie: nie stać ich 

na tworzenie nowych premier i projektów. Wierzymy, że Rząd Rzeczpospolitej Polskiej 

wesprze nasze działania w trosce o przyszłość polskiej kultury. 

 

Przedstawiamy Panu Premierowi dokument, pod nazwą “Tarcza 5.0 dla Teatrów”. Jest to 

propozycja pilotażowego projektu dla sektora kultury finansowanego z budżetu PFR SA oraz 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

 

“Tarcza 5.0” składa się z trzech części:  

• pierwsza część (I filar) dotyczy rekompensaty utraconych przychodów za okres od 12 

marca br. do 20 czerwca br. oraz rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w 

związku z możliwością sprzedaży jedynie 50%  miejsc na widowni w nowym reżimie 

sanitarnym, w okresie od dnia uruchomienia działalności scenicznej do dnia 

31.12.2020 r. ,  
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• druga część (II filar) dotyczy udzielenia teatrom bezzwrotnej subwencji w celu 

dostosowania obiektów kultury do działalności w obowiązującym reżimie 

sanitarnym,  

• wreszcie trzecia część tarczy to wdrożenie projektu OFF Polska z Instytutem 

Teatralnym jako koordynatorem programu.  

 

Proponujemy, aby dwie pierwsze części “Tarczy 5.0 dla Teatrów” były finansowane ze 

środków PFR SA w formie bezzwrotnej w 100% subwencji, zaś trzecia część - z budżetu 

MKiDN. Obecnie najważniejsze dla środowiska teatralnego jest wdrożenie pierwszego i 

drugiego filaru “Tarczy 5.0”. W załączeniu przesyłamy opis naszego projektu oraz 

szczegółowe wyliczenia poszczególnych jej składników. Całkowity szacunkowy koszt 

wdrożenia I i II filaru tarczy finansowej dla teatrów wynosi 367,79 mln złotych. 

Jesteśmy przekonani, że bez wsparcia Pana Premiera nie uda nam się zrealizować “Tarczy 

5.0”. Bardzo prosimy Pana Premiera o pomoc w procedurze wdrożenia 

Tarczy.  Sugerowalibyśmy spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju w celu 

omówienia możliwości wdrożenia Tarczy 5.0 dla Teatrów w ramach programu tarczy 

finansowej PFR. Deklarujemy swoją gotowość do wzięcia udziału w tych rozmowach. 

Równocześnie pozostajemy otwarci na dialog w zakresie stworzenia optymalnego 

mechanizmu udzielenia pomocy finansowej teatrom. 

Tworząc ten zespół mieliśmy i mamy w dalszym ciągu poczucie, że znajdujemy się w 

historycznym momencie, który zdecyduje o przyszłości teatru. Udało nam się zjednoczyć 

wokół wspólnej idei środowisko, które - jak Pan Premier wie - jest wyjątkowo różnorodne, 

często zantagonizowane. Tym razem mówimy jednym głosem, a jednocześnie przedstawiamy 

propozycję racjonalną i realną. Chcemy znaleźć punkt wspólny, w którym nasze oczekiwania 

i możliwości Rządu mogą się “spotkać”. 

 
Z wyrazami szacunku, 

członkowie grupy eksperckiej: 

Katarzyna Knychalska 

Katarzyna Meissner 

Ewa Pilawska 

Alicja Przerazińska 

Hanna Trzeciak 

Olga Sobkowicz 

Maria Stępkowska 

Marta Wójcicka 

Elżbieta Wrotnowska-Gmyz  

Andrzej Hamerski 

Jacek Głomb 

Eugeniusz Korin 

Ryszard Kalinowski 

Maksymiliian Rogacki 
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Zał. 2 Porozumienie Unii Teatrów Niezależnych 
 
 

Warszawa, 12.05.2020 r. 
 
 
 

UNIA TEARÓW NIEZALEŻNYCH 
 

POROZUMIENIE 
 

 
Przedstawiciele teatrów niezależnych i niezależnych producentów teatralnych: Teatru Druga Strefa, 
Teatru Studio Buffo, Teatru Capitol, Teatru Gudejko, Teatru IMKA, Teatru Kamienica, Komuny 
Warszawa, Teatru Fundacji Kamila Maćkowiaka, Och-Teatru, Teatru Polonia, Teatru Soho, Tito 
Production oraz Teatru WARSawy oraz identyfikując potrzebę wspólnej reprezentacji i komunikacji 
celów oraz potrzeb wobec administracji publicznej, zarówno centralnej, jak i lokalnej, zdecydowali o 
zawiązaniu porozumienia pod nazwą UNIA TEATRÓW NIEZALEŻNYCH. 
 
1. Celami Porozumienia, do realizacji w krótkim i długim horyzoncie czasowym, są: 

 
ü promocja kultury i uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez teatr wśród społeczeństwa, 
ü informowanie społeczeństwa o działalności teatrów niezależnych, 
ü uczestnictwo w dyskusji o stanie kultury i działalności kulturalnej, w tym działalności teatrów 

niezależnych, 
ü uczestnictwo w procesach regulacyjnych na poziomie centralnym i lokalnym w sprawach o 

znaczeniu dla kultury i działalności teatrów niezależnych, 
ü reprezentacja wobec instytucji i organizacji pokrewnych, które oddziałują na życie kulturalne, 
ü definiowanie standardów prowadzenia działalności kulturalnej przez niezależne instytucje kultury, 

w tym standardów bezpieczeństwa dla aktorów i widzów, 
ü promocja równego dostępu do zasobów ludzkich i finansowych pozwalających współtworzyć 

kulturę i życie kulturalne. 
 
2. W krótkim horyzoncie czasowym Sygnatariusze Porozumienia zamierzają uczestniczyć w dyskusjach 

dotyczących działalności instytucji kultury po zakończeniu stanu epidemii i stanu zagrożenia 
epidemicznego w związku z obecnością wirusa SARS-CoV-2, w tym: 
 
ü momentu powtórnego rozpoczęcia działalności przez teatry niezależne i inne instytucje kultury, 
ü warunków sanitarnych powtórnego rozpoczęcia działalności przez teatry niezależne i inne 

instytucje kultury, 
ü bezpieczeństwa widzów i zasad ich uczestnictwa w życiu kulturalnym, 
ü wsparcia administracji publicznej w przywróceniu działalności przez teatry niezależne i inne 

instytucje kultury oraz jej kontynuacji. 



 90 

 
 

3. Sygnatariusze Porozumienia podejmą działania celem sformalizowania swojej współpracy poprzez 
założenie organizacji w formie stowarzyszenia lub związku pracodawców. 

 
4. Porozumienie jest otwarte dla przedstawicieli innych teatrów i instytucji kultury, których cele są 

zbieżne z celami Sygnatariuszy niniejszego Porozumienia, na zasadach określonych w statucie 
organizacji, jaka zostanie formalnie założona przez Sygnatariuszy. 

 
 

 
Teatr Druga Strefa 
Teatr Studio Buffo 

Teatr Capitol 
Teatr Gudejko 

Teatr IMKA 
Teatr Kamienica 

Komuna Warszawa 
 Fundacja Kamila Maćkowiaka 

Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury 
 Studio Teatralne Koło 

 Tito Production  
Teatru WARSawy 

 
Zał. 3. List Krystyny Jandy do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra 
Glińskiego 

 

Panie Ministrze Kultury i Sztuki oraz Dziedzictwa Narodowego, 

zwracam się do Pana publicznie, ponieważ wywiad jakiego Pan udzielił na temat, MOJEGO 

teatru, jak Pan to nazywa, był publiczny, a jak z niego wynika nie ma Pan zielonego pojęcia jak 

działają „MOJE PRYWATNE TEATRY”. 

Panie ministrze, to NIE SĄ MOJE PRYWATNE TEATRY. W sensie formalnym to są TEATRY 

FUNDACJI i państwa. Fundacji założonej 11 lat temu. FUNDACJI KRYSTYNY JANDY NA 

RZECZ KULTURY mającej jako cel statutowy prowadzenie dwóch teatrów warszawskich Teatru 

Polonia i Och-Teatru oraz propagowanie i upowszechnianie kultury. 

Czyli – zysków nie biorę do kieszeni. (przepraszam za ten zwrot, ale nie wiem jak to mogę 

wyraźniej nazwać, żeby wytłumaczyć) WSZYSTKIE ZAROBIONE PIENIĄDZE IDĄ NA CELE 

STATUTOWE! (produkcje spektakli, remonty, zakup sprzętu, koszty stałe) 

Dotychczasowa pomoc ze strony państwa przez te 11 lat działalności to nie więcej niż 10% 

naszego budżetu (wszystko razem), resztę wypracowujemy sami. 
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Gramy klasykę, debiutuje u nas wielu młodych artystów, zatrudniamy ludzi. Płacimy gigantyczne 

podatki państwu i prawa ZAIKSowi. A konkurs w którym złożyliśmy cztery wnioski 1) na 

dofinansowanie premier w tym sezonie 2) na spektakle na ulicy 3) pomoc w zakupie stolu do światła 

4) remont wejścia do Teatru Polonia, w sumie 1,5 miliona, był konkursem publicznym czyli DLA 

WSZYSTKICH. 

Nasze teatry grają 880 spektakli w roku (w tym poza Warszawą około 120) i dotąd dawaliśmy 10 

premier rocznie (koszty jednej premiery od 150 000 – do 250 000) 

Ceny biletów do naszych teatrów nie odbiegają od cen biletów do teatrów państwowych i stajemy 

na głowie, żeby je utrzymać na tym poziomie. 

Gramy spektakle nieprzerwanie, bez przerwy wakacyjnej, a do tego nieszczęsnego roku, także 

spektakle na ulicy, na Placu Konstytucji i na ul. Grójeckiej, za darmo, latem, dla około 15 tys. widzów 

każdego roku. Widzów, których często na bilet do teatru zwyczajnie nie stać. 10 tytułów repertuaru 

„ulicznego”, każdego roku premiera, specjalnie na tę okoliczność. Spektakle dla dzieci. W tym roku 

latem grać nie będziemy latem, z powodu braku pomocy od państwa. 

Wszystkie dokumenty, rozliczenia, sprawozdania są w urzędzie ministerstwa, może Pan do nich 

zajrzeć. 

Jeszcze tylko powiem, że miałam kilkakrotnie propozycje objęcia dyrektury teatrów 

państwowych z wielomilionowymi dotacjami, nie przyjęłam ich, ponieważ podjęłam zobowiązanie 

wobec mojej Fundacji, dzieła mojego życia, bo tak to traktuję. 

Stworzyłam Fundację jako partnerstwo dla Państwa i jego obowiązku pomocy kulturze, bo 

chciałam grać repertuar ambitny, trudny, kontrowersyjny także. Gdybym myślała inaczej 

otworzyłabym spółkę z o.o.  

Poświęciłam tym teatrom wszystkie swoje siły, wiedzę, energię, optymizm, wiarę i umiejętności. 

Oddałam Fundacji mój dorobek, nazwisko, wszystko. Pracuję od 11 lat niezmordowanie po 12 godzin 

na dobę i więcej, wspierając, kiedy sytuacja tego wymaga, wszystkie przedsięwzięcia moimi 

prywatnymi pieniędzmi. 

Aby stworzyć pierwszy Teatr Polonia, sprzedaliśmy z mężem dom, kupiliśmy upadłą salę kinową i w 

dużej części wyremontowaliśmy ją prywatnie, po czym, oddaliśmy na działalność teatru, pobierając 

od niedawna 2500 miesięcznie za „wynajem” tej sali, dla porównania sala Och-Teatru jest 

wynajmowana od województwa warszawskiego w sumie za 45 000 miesięcznie. 

TO NIE SĄ MOJE PRYWATNE TEATRY PANIE MINISTRZE I NIGDY NIE BYŁY!!!! 

Gdybym dziś podjęła decyzję o zamknięciu Fundacji, według prawa jakie obowiązuje, muszę 

przekazać cały jej majątek innej fundacji o podobnych celach statutowych lub teatrowi państwowemu, 

natomiast wszystkie zobowiązania fundacji na które fundacji byłoby nie stać, zapłacić z własnych 

PRYWATNYCH pieniędzy. I w tym sensie jest to MOJA FUNDACJA i MOJE PRYWATNE 
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TEATRY. Są PRYWATNE tylko jeśli chodzi o ryzyko i zobowiązania. Takiej odpowiedzialności i 

ryzyka nie ponosi żaden z dyrektorów państwowych instytucji kultury. 

Z wyrazami szacunku.  

Krystyna Janda.  
Zał. 4 Transkrypcja wywiadu przeprowadzonego z Krystyną Jandą w dniu 15 lipca 
2020 r. 
 

Alicja Przerazińska: Kiedy Pani otwierała teatr istniało już dobrych parę lat prywatne 
Buffo, trzeci sektor w dziedzinie teatru raczkował, stowarzyszenia otwierały raczej małe 
grupy młodych twórców, entuzjastów teatru. Skąd pomysł założenia fundacji?  
 
Krystyna Janda: Na początku w ogóle nie wiedziałam, co to ma być. Pytałam księgowych, 
prawników i nikt mi nie potrafił wytłumaczyć jaka forma organizacji będzie dla mnie 
najlepsza. Kupiliśmy salę i remont zaczęliśmy za prywatne pieniądze. Dopiero wtedy 
zaczęłam się orientować, że moja prywatna działalność nie powinna prowadzić teatru i 
remontu, że to nie będzie dobrze. Nie wierzyłam też, że na teatrze można zarobić i 
zrozumiałam, że muszę choć trochę liczyć na współpracę z państwem. Wiedziałam, że chcę 
robić teatr, jakiego nauczyłam się od Janusza Warmińskigo i Zygmunta Hübnera - z 
różnorodnym repertuarem z literatury polskie, europejskiej i światowej, wielogatunkowy. 
Czyli taki teatr, jaki ja sama chciałabym oglądać. Okazało się, że najlepiej, jeśli to będzie 
fundacja, bo z fundacją najzręczniej państwu współpracować.  
 
AP: Rzeczywiście Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pomogło Pani 
skończyć remont. 
 
KJ: Tak. Powiedziałam wtedy Ministrowi Waldemarowi Dąbrowskiemu, że remont mam 
skończony, ale nie mamy na wyposażenie i dalej nie ruszymy bez pomocy. I dzięki 
programowi operacyjnemu Ministra, z funduszy norweskich tę pomoc dostaliśmy. Najpierw 
aktem notarialnym przekazałam na wiele lat fundacji salę i od tego momentu fundacja zaczęła 
prowadzić działalność teatralną. Jako cele statutowe zapisaliśmy upowszechnianie kultury 
polskiej w Polsce i działalność charytatywna polegająca na ułatwianiu dostępu do dóbr 
kultury. Już wtedy czytaliśmy dzieciom w szpitalach bajki.  
 
AP: Jak Pani decyzja o założeniu teatru rezonowała? Wierzono czy raczej 
powątpiewano w sukces?  
 
KJ: Nikt nie wierzył, że ten teatr się uda i przetrwa. Wtedy, na polecenie ministerstwa, 
zainwestowaliśmy te pieniądze w sprzęt ruchomy (reflektory, kulisty, sztankiety itd.), który w 
razie klęski można by przekazać innemu teatrowi. Bo fundacja jest podmiotem 
niepublicznym, ale publicznym. Jeżeli fundacja bankrutuje to ja odpowiadam własnym 
majątkiem, a jeśli fundację się likwiduje to cały majątek zostaje przekazany pokrewnym 
instytucjom.  
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AP: Trudno było przecierać szlaki? 
 
KJ: Każda instytucja, każdy urząd, do którego chodziłam podejrzewali mnie, że chcę zrobić 
jakiś przekręt. Bo byłam pierwsza dla nich, więc nie wiedzieli, jak to ugryźć. A od momentu 
kiedy założyłam fundację i przekazałam jej salę na użytkowanie wszystko stało się dla nich 
bardziej klarowne i zwyczajnie łatwiejsze.  
 
AP: I nigdy nie chciała Pani przekształcić fundacji w spółkę?  
 
KJ: Kilka razy. Jak bywały kryzysy i okazywało się, że państwo nie współpracuje, a wręcz 
odwrotnie, że mam kłopoty i że paradoksalnie, gdybym była spółką i nie działała tak szeroko, 
to bym miała spokój, to tak. Wiedziałam już wtedy, że się utrzymamy bez pomocy państwa. 
Myślałam, po co się męczyć z tymi raportami, sprawozdaniami, umowami, z całą 
papierologią. Ale nigdy tego nie zmieniłam. W ostatnich latach współpracujemy intensywnie 
z miastem w ramach 3-letnich dotacji, wcześniej moja współpraca z państwem zależała 
głównie od tego, kto jest ministrem.  
 
AP: No właśnie, w ostatnich latach, w związku z Pani postawą polityczną, relacje 
Fundacji i Ministerstwa Kultury bardzo się ochłodziły. Czy uważa Pani, że 
niepokorność polityczna jest tego warta?  
 
KJ: W ogóle się nad tym nie zastanawiam, bo nie potrafiłabym być pokorna. Moja postawa 
publiczna jest poza wszelką kalkulacją. Nawet gdyby zamknięto nam fundację, uważam, że 
moim obowiązkiem jest głośno odzywać się, także na tematy niewygodne. Uginanie karku i 
pokora wobec władzy, żeby dostać dotację oznaczałaby, że wyceniam moją postawę 
obywatelską i człowieczeństwo na kwotę otrzymywaną z Ministerstwa Kultury. 
 
AP: Odważna postawa.  
 
KJ: Ale mnie to nie przeraża, bo to nie jest dla mnie nowość. Ja już to przeżyłam. Przeżyłam 
zakaz grania, zakaz pokazywania mnie w telewizji, przeżyłam cenzurę i zatrzymane filmy. 
Przeżyłam Wieczernik i przesłuchania w Pałacu Mostowskich, które były naprawdę groźnie. 
Na moich oczach moim koledzy dostawali paszporty w jedną stronę, łamały się rodziny. Nie 
boję się.  
 
AP: Czy kultura powinna się martwić o finanse, czy nie powinna, bo od tego jest 
kulturą?  
 
KJ: Kultura nie powinna się martwić finansami, bo od tego jest kulturą. To jaka jest kultura i 
na jakim poziomie jest kultura i do jakiego stopnia jest finansowana świadczy o poziomie 
społeczeństwa. Inna sprawą jest, jak ta polityka kulturalna jest pomyślana i czy te pieniądze 
są wydawane racjonalnie.  
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AP: Są wydawane racjonalnie? Jak Pani to ocenia jako osoba, która wiele lat spędziła 
na etacie w publicznym teatrze, a od 15 lat prowadzi teatr niepubliczny? 
 
KJ: Polityka kulturalna wymaga zmiany. Teatry publiczne bywały kiedyś niegospodarne, 
teraz narzuca się, by były ideologiczne.  
 
AP: W tej chwili proporcje finansowania teatru publicznego i niepublicznego są 
zachwiane. 
 
KJ: Dlatego uważam, że powinny być w Warszawie 4 publiczne teatry wysoko dotowane, 
Opera, Narodowy, jeden teatr środka i jeden eksperymentalny. Z wysokimi pensjami, tak, 
żeby aktorzy mogli poświęcić się teatrowi i być w pełni dyspozycyjni, a reszta teatrów 
mogłaby się starać o granty, nawet w postaci dotacji na sezon, ale pozwoliłabym działać 
oddolnie. Co więcej, problemy z teatrami warszawskimi jest podobny, lwia część dotacji idzie 
na czynsze, bo nie są to budynki miejskie. Są to budynki kolejarzy, kościoła itd. Te wysokie 
czynsze pochłaniają dotacje. Gdyby te budynki wykupić lub znaleźć inne. Przed wojną sal 
kinowych, teatralnych i kabaretowych było mnóstwo.  
 
AP: To byłaby trudna zmiana, ale zmiany najczęściej są trudne.  
 
KJ: Myślę, że to uzdrowiłoby także środowisko aktorskie. Są różne systemy, które 
pozwoliłyby przetrwać ten okres przejściowy, potem aktorzy angażowaliby się do 
konkretnych projektów. Jeżeli dziś jest tak wiele podmiotów niepublicznych, że zaczęły by 
one działać na większą skalę, powstały by nowe. To są wszystko zapaleńcy, entuzjaści, 
młodzi, głodni sztuki twórcy, awangarda, zdolni amatorzy. Jestem pewna, że artystyczny 
rezultat byłby dziesięciokrotnie wyższy, niże dotowanie skostniałych instytucji, z wielkimi 
biurami, setkami etatów. A ponieważ sztuka jest często nie do oceny, ciężko w tej chwili te 
teatry rozliczać. 
 
AP: Ta koncepcja, o której Pani mówi jest bardzo bliska temu, co w 2009 roku 
proponował na Kongresie Kultury prof. Hausner. Zaproponował ograniczenie do 20, 30 
teatrów publicznych w Polsce i powstanie niepublicznych instytucji kultury, 
prowadzone przez NGO-sy, spółki czy osoby fizyczne, które mogłyby stawać w 
konkursie o dotacje na równi z publicznymi. Środek ciężkości przełożył z dotacji 
podmiotowych na celowe. Zarzucono mu wtedy, że kultura wysoko będzie zagrożona, bo 
trzeba będzie się zajmować rachunkiem ekonomicznym.  
 
KJ: Nieprawda. Zawsze będzie tworzona sztuka wysoka, nawet przez podmioty nie mające 
pieniędzy. Bo ludzie mają potrzebę sztuki wysokie, a wśród artystów jest wielu ludzi, którzy 
będą robić sztukę bez wysokich dotacji także. To w dużych miastach, natomiast mniejsze, 
mogłyby funkcjonować podobnie, jak w Niemczech. Tam są budynki teatralne i intendenci 
budynków, którzy ta targach sztuki kontraktują konkretne wydarzenia na cały rok – 
muzyczne, teatralne, dedykowane dzieciom, i tak zapewniają lokalnej społeczności dostęp do 
kultury.  
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AP: W Holandii jest tak, że teatry zostały właściwie w całości przekazane NGO-som. 
Efekt jest taki, że wszyscy robią trudne, awangardowe i mało jest klasyki. To by 
przeczyło obawom przeciwników koncepcji prof. Hausnera. Pani zaczynała także 
teatrem zaangażowanym, bo cyklem „Kobiety Europy”. 
 
KJ: Od początku wiedziałam, że muszę robić teatr o kobietach, kobietami i dla kobiet, bo z 
Powszechnego wiedziałam, że to jest główna publiczność teatralna.   
 
AP: A później zdecydowała się Pani robić teatr różnorodny, złożony z klasyki, komedii, 
spektakli muzycznych, zaangażowanych. 
 
KJ: Tak, ponieważ zrozumiałam, że nasza publiczność teatralna obraca się w kręgu 25 tysięcy 
widzów. I że jeżeli to jest stała wierna widownia (w ostatnich latach poszerzyła się ta 
widownia na całą Polskę), to ja muszę być ja KO na Batorym. Płynie okręt, ludzie są ciągle ci 
sami i trzeba im zapewnić bogaty, różnorodny repertuar. Dlatego też zrobiłam koncert 
Rafalali, żeby oni wiedzieli jak bogaty jest ten świat kultury i teatru, żeby widownię 
edukować.  
 
AP: Przyjęła więc Pani rolę edukacyjną, mimo że nie ma Pani stałej pomocy od 
Państwa. 
 
KJ: Nie umiałabym inaczej. Ja nie chcę robić innego teatru. A jeśli mamy 25 tysięcy stałych 
widzów, robimy 8-10 premier rocznie. Poza tym brak stałego zespołu, możliwość zapraszania 
artystów z całej Polski jest niewątpliwie walorem dla publiczności. 
 
AP: Co jest sensem Pani teatru i co jest dla Pani najważniejsze? 
 
KJ: Dobry teatr. Czy jest to temat niski czy wysoki, czy jest to Czechow czy Cooney to musi 
to być dobry teatr. 
 
AP: Czy uważa Pani, że pomoc Państwa w czasie pandemii była wystarczająca? 
 
KJ: Nie wiem, od pięciu lat nie spodziewam się od państwa niczego, dlatego pomoc 
przyjęłam jak mannę z nieba.  
 
AP: Jak Pani widzi przyszłość teatru po pandemii? 
 
KJ: Liczę, że wszystko wróci do normy, że pojawi się szczepionka i od stycznia 2021 

zaczniemy pracować jak dawniej.    
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