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[Szklany sufit] 
„Szklany ·sufit" lub „grząska podłoga" to 
określenia odnoszące się do niewidzial
nych barier, które uniemożliwiają kobie
tom i członkom pewnych grup społecznych 
(mniejszości etnicznych, seksualnych, religij
nych) awans, rozwój kariery zawodowej lub 
społecznej, pełnienie funkcji kierowniczych 
lub przywódczych. „Szklany sufit" to nie
dostrzegalny mechanizm napędzany przede 
wszystkim przez stereotypowe pojmowanie 
ról społecznych, które preferuje na stanowi-

[Grzegotka]: 

skach kierowniczych mężczyzn jako bardziej 
odpornych na stres, gotowych do rywalizacji 
i podejmowania nowych wyzwań. Ta niewi
doczność barier wynika stąd, że kwestie płci 
(czy przynależności do mniejszości społecz
nych) nie są nigdy jawnym argumentem na 
rzecz odmowy bądź utrudnienia w awansie 
zawodowym. Jednak przeprowadzone ana
lizy statystyczne potwierdzają, że jednostki 
należące do określonych grup, przy porów
nywalnych kwalifikacjach, rzadziej awansują 
i uzyskują niższe wynagrodzenie. 

Czemuż się nie mam cieszyć? Albo mi tak źle? - Nie mamże rozumu na poznanie niezmier
nych korzyści wynikających z nowego naszego położenia? W tym stroju mogę gadać, co mi się 
podoba i wiele mi się podoba, nikt mi słowa nie powie. Mogę dowiadywać się co, gdzie, kiedy, 
jak robią - i co się dowiem, zaraz powtórzyć, nikt się nie zadziwi. Nie potrzebuję udawać 
odwagi, której nie mam; mogę bać się, drżeć, truchleć, nawet zemdleć - nikt mi za złe nie weź
mie. Proszęż więc waszeciów, nie mam przyczyny cieszenia się z położenia naszego? 

[Maciej Podstawny] jest absolwentem 
Wydziału Reżyserii Dramatu PWST w Kra
kowie (specjalizacja reżyseria teatralna). Był 
asystentem Petra Zelenki przy wystawie
niu jego Oczyszczenia (Narodowy Stary Te
atr, Kraków, 2007). Pawła Miśkiewicza przy 
przedstawieniu Dobry czlowiek z Seczuanu 
Bertolta Brechta (Teatr PWST, Kraków, 2008) 
oraz Krystiana Lupy przy realizacji Marat! 
Sade. Warsztat (Teatr PWST, Kraków, 2008). 

Przygotował czytania dramatów, m.in. w TR 
Warszawa, Klubie RURA we Wrocławiu, Te
atrze Nowym w Krakowie. Dotychczas wyre
żyserował Letnisko. Improwizacje wg Plata
nowa Antoniego Czechowa (przedstawienie 
dyplomowe studentów Wydziału Aktorskiego 
PWSFTviT w Łodzi, Teatr Studyjny, 2008), 
wraz z Pawłem Miśkiewiczem wystawił Próby 
wg Maksyma Gorkiego i Andrieja Tarkowskie
go (przedstawienie dyplomowe studentów 
Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie, 
Teatr PWST, 2010). Ostatnio współpracował 
z Teatrem Dramatycznym w Warszawie, gdzie 
reżyserował Don Kiszota Mateusza Pakuły wg 
powieści Miguela de Cervantesa (2010) oraz 
Krety i rajskie ptaki na podstawie twórczości 
Tadeusza Różewicza (2011). 
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Dyrektor naczelny i artystyczny Igor Michalski 
Zastępca dyrektora Grzegorz Sapiński 
Kierownik literacki Małgorzata Leyko 

Kierownik działu promocji i wydawnictw Agata Wypych-Skonieczny· Dział promocji i wydawnictw 
Tomasz Wierzgacz • Koordynator pracy artystycznej Liliana Skutecka • Kierownik techniczny Karol 
Ciupek· Kierownik działu organizacji widowni Adela Matuszewska· Dział organizacji widowni Anna 
Przespolewska • Kasa biletowa Ewa Gruszczyńska, Anna Olczyk • Brygadier sceny Grzegorz Szary• 
Obsługa sceny Piotr Binduga, Adam Durman, Paweł Grochowski, Radosław Szymczak, Stanisław 
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Wykonanie dekoracji: Dakon-Dariusz Koniak 

Redakcja Małgorzata Leyko, Agata Wypych-Skonieczny, współpraca Maciej Podstawny • Zdjęcia 
Tomasz Ziółkowski • Projekt plakatu i programu Tomasz Wolff • Zdjęcia na plakacie pochodzą 
z prywatnych zbiorów reżysera . 
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