
PRZYGODY PĘDRKA WYRZUTKA
ACH AHA OHO!
Macie ochotę na zbiorowy eksperyment literacko
-muzyczny? Zorganizujcie grupę osób, które wezmą 
w nim udział! Przygotujcie dla wszystkich uczest-
ników kopie 27 sposobów wymówienia nazwiska 
Ach Aha Oho (tekst znajdziecie w książce Przygody 
Pędrka Wyrzutka). Wybierzcie osobę, która będzie 
dyrygowała grupą (najlepiej nauczyciela/nauczy-
cielkę lub rodzica). Wspólnie zastanówcie się, jak na 
różne sposoby wypowiedzieć nazwisko Wielbłąda, 
na przykład ze zdziwieniem, radością lub żalem. Mo-
żecie również dopisać własne pomysły na recytację 
lub dodać kolejne ciekawie brzmiące nazwisko kogoś 
z grupy – i w ten sposób dowolnie rozbudowywać 
działanie. Zróbcie kilka prób, aby wypracować wspól-
ny rytm. Warto zarejestrować Wasz literacko-mu-
zyczny eksperyment przy pomocy dyktafonu. Dzięki 
temu będziecie mogli usłyszeć siebie nawzajem 
i zachować Wasz artystyczny projekt na pamiątkę. 
Jeśli poczujecie potrzebę i ochotę zaprezentowania 
działania większej grupie, zaproście widzów!

NIE BĘDZIE DZIURY 
W NIEBIE NAWET, 
JEŻELI PÓJDZIESZ 
TYŁEM
W jednej z ostatnich scen spektaklu Pędrek spotkał 
Małego Zafrasowanego Człowieczka, który poszuki-
wał dobrej drogi, a dokładniej takiej, która prowadzi 
naprzód. Nie wiedział jednak, gdzie to „naprzód” jest. 
Temat „właściwego” kierunku chodzenia pojawił się 
również w filmie Przygoda człowieka poczciwego 
Franciszki i Stefana Themersonów (film znajdziecie 
na przykład na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie). Pewnego dnia główny bohater słyszy 
w słuchawce telefonu komunikat: „Nie będzie dziury 
w niebie nawet, jeżeli pójdziesz tyłem”. Postana-
wia więc odejść od biurka i odbyć wyprawę wstecz. 
Wzbudza to liczne protesty chodzących przodem. 
Według nich jego postawa burzy ustalony porządek. 
Co Waszym zdaniem znaczy sformułowanie, które 
pojawiło się w tytule zadania? Podzielcie się na kil-
kuosobowe grupy i porozmawiajcie o tym, dlaczego 
zachowanie bohatera filmu wywołało kontrowersje 
wśród społeczności. Czy słusznie? Zastanówcie się, 
które z Waszych codziennych czynności w szkole 
moglibyście wykonać inaczej niż zwykle. Spróbujcie 
wcielić te pomysły w życie – w klasie lub na holu. 
Ruszajcie do tyłu!

Teksty i działania powstały z inspiracji życiem 
i twórczością Franciszki i Stefana Themersonów 
oraz spektaklem „Przygody Pędrka Wyrzutka” 
Teatru Pinokio w Łodzi. Są również wyrazem 
multidyscyplinarnych zainteresowań autorki – 
Martyny Groth. Życzymy twórczej zabawy!
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MAPY

pelusz na głowę; wiele 
rąk wskazujących na 
poszczególne części 
ciała Pędrka; zbudują 
opresyjną sytuację.

[poniżej ilustracja 
przedstawiająca po-
stać – pomoc dla pro-
jektanta]

KTO JA
JESTEM?

KTO JA JESTEM?
Pędrek Wyrzutek to bohater, którego trudno jedno-
znacznie zakwalifikować, gdyż nie mieści się w pełni 
w żadnym gatunku. W opinii wielu ma on w sobie coś 
z ryby, słowika, psa i człowieka. Franciszka Themer-
son narysowała go więc jako postać-kolaż, zbudo-
waną z różnorodnych elementów. Pędrek wyrusza 
w podróż, podczas której uważnie obserwuje siebie 
i innych, rozmawia i zadaje pytania. Szuka odpowiedzi 
na to podstawowe: Kto ja jestem? A Wy? Jak po-
strzegacie siebie? Które cechy w waszym wyglądzie 
upodabniają Was lub odróżniają od innych osób? 
Jakie widzicie w sobie podobieństwa do pozostałych 
istnień, na przykład zwierząt? Stwórzcie autoportret 
w technice kolażu. Opowiedzcie, jak postrzegacie 
siebie i porównajcie z tym, jak widzą Was inni. 

PĘDREK WYRZUTEK
Stefan Themerson tworzył w młodości książki ob-
razkowe nazywane flipbookami. Ich ilustracje oży-
wały, gdy szybko przewracało się strony. Spróbujcie 
samodzielnie wykonać flipbooka. Zastanówcie się: 
co to znaczy, że Pędrek jest wyrzutkiem? Czy zna-
cie jakieś przykłady wyrzucenia „odmieńca” poza 
wspólnotę? Stwórzcie własną opowieść o tym, jak 
to jest być innym – co takiemu bohaterowi może 
się przydarzyć? Kogo spotka? Jakie wzbudzi emo-
cje? Jak będzie postrzegał świat? Pamiętajcie, aby 
zaprezentować działanie waszej postaci, rysując 
na kolejnych kartkach poszczególne fazy jej ruchu. 
W ten sposób – podczas przewracania stron – uzy-
skacie złudzenie filmu animowanego. Jeśli chcecie 
dokładniej poznać proces tworzenia flipbooków, 
możecie skorzystać z internetu. Na koniec pokażcie 
nam Wasze prace w postaci filmów zarejestrowanych 
kamerką z telefonu komórkowego i prześlijcie je na 
adres: promocja@teatrpinokio.pl.

SŁOWA NA WOLNOŚCI
Przyjaciel Pędrka, Wielbłąd Ach Aha Oho – który 
lubił poezję, ale wykładał elektryczność – zmienił 
ostatecznie zawód. Stał się poetą. Poezję tworzy się 
na różne sposoby. Na przykład awangardowi artyści 
– do których należeli również Stefan i Franciszka 
Themerson – wymyślali czasem bardzo zaskakujące 
metody pisania. Poznacie dwie z nich. Na czym pole-
ga pierwsza? Podzielcie się na kilka grup. Inspirując 
się spektaklem, wspólnie wymyślcie pierwszy wers. 
Będzie to jedyne zdanie, które na tym etapie będzie-
cie znali wszyscy. Potem pierwsza osoba z każdej 
grupy dopisze do niego swój wers i zagnie kartkę. 
Zawiniątko przekaże następnej osobie, szepcząc 
jej przy tym do ucha ostatni wyraz z wymyślonego 
przez siebie wersu. Usłyszane słowo będzie po-
mocne w tworzeniu kolejnego zdania. Znając je, 
możecie wymyślić na przykład zabawny rym. I tak 
dalej… W ten sposób stopniowo powstanie wspólnie 
napisany utwór. Na koniec odczytajcie go na głos. 
Druga z awangardowych metod poetyckich polega 
na tworzeniu wiersza z gotowych tekstów. Tutaj praca 
przebiegać będzie indywidualnie. Dla każdej z osób 
potrzebny będzie zestaw różnych wycinków z gazet, 
kleje, nożyczki i duże kartki papieru. Podobnie jak 
poprzednio, proponujemy, aby temat wierszy był 
związany ze spektaklem. Inspiracją może być zdanie 
rozpoczynające się od słów „ja jestem...”. Wybierzcie 
wyrazy lub całe zdania, z których powstaną Wasze 
utwory poetyckie. Do dzieła!
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1) …Pędrek nie wie, kim jest. 
Co to znaczy nie wiedzieć, kim 
się jest? Jaki jest powód takiej 
niepewności? O co warto w tej 
sytuacji zapytać? Inni widzą, 
że Pędrek ma w sobie coś 
z ryby, słowika, psa i człowie-
ka. Kim zatem jest, skoro wie-
my, że jest? Do jakiego gatunku 
– a może gatunków – należy? 
Jak myślisz, gdzie jest jego 
miejsce? 

2) …Pędrek, czyli inny. Co go 
wyróżnia? Które z jego cech 
go wzbogacają? Co ma Pędrek, 
czego nie masz Ty (a chciałbyś/
chciałabyś mieć)? W jakich 
sytuacjach „odmieniec” może 
poczuć się gorszy? Dlaczego 
boimy się kogoś innego od nas? 
Z jakiego powodu społeczność 
odrzuca Pędrka? Co to znaczy, 
że jest wyrzutkiem? 

3) …Pędrek jest sobą. Dlaczego 
próbuje znaleźć podobnych do 
siebie? Co to znaczy być sobą? 
Co by było, gdyby wszyscy byli 
jednakowi? Czy każdy musi 
mieć trójkątną głowę i nosić 
trójkątny kapelusz? A może to 
kapelusz powinien pasować 
do głowy, a nie odwrotnie? Jak 
sprawić, by zbiorowość była 
przyjazna dla wszystkich? 
Dlaczego warto poznać i zrozu-
mieć kogoś innego od nas? Jak 
można mu pomóc? Czy Pędrek 
może z nami zostać?
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FRANCISZKA
Przyszła na świat z ołówkiem 
w ręku, 28 czerwca 1907 roku 
w Warszawie, w rodzinie Weinle-
sów.

Tata – malarz uczył ją rysunku. 
Przyglądała się także jego pra-
cy w studiu. Mama – pianistka 
pomagała jej rozwijać talent 
muzyczny. Później Franciszka 
chodziła do konserwatorium na 
lekcje gry na fortepianie. 

Rysowała. Niemal zawsze i wszę-
dzie: w szkicowniku, na papierze 
rozpiętym na dziecięcej sztalu-
dze i obrusie. Lubiła bezpośredni 
kontakt z farbami, ołówkiem, 
tuszem. Kładła je, wcierała, roz-
mazywała bez użycia narzędzi – 
najczęściej rękami. 

Prezentowała. Już jako nastolat-
ka wzięła udział w zbiorowej wy-
stawie malarstwa i rzeźby (wraz 
z ojcem i siostrą). 

Studiowała. Malarstwo i grafika 
na warszawskiej akademii na-
uczyło ją warsztatu. Nie kontynu-
owała jednak drogi swoich profe-
sorów. Szukała własnej. 

Franciszka o Stefanie: Ach, złot-
ko! Był taki nieśmiały. I strasznie 
mi zaimponował. Nie mógł zde-
cydować, czy ma zostać fizykiem, 
czy architektem. Więc robił dwa 
fakultety. Czytał mi swoje wier-
sze. I miał, zupełnie jak ja, fioła 
na punkcie kina. (E. Kuryluk, Ra-
dioklub Poszukiwaczy Przyzwo-
itości, „Magazyn Gazety Wybor-
czej”, 22 kwietnia 1999, s 27). 

STEFAN
Twierdził, że nie było go przy 
tym, jak się urodził. Z dokumen-
tów wynika, że zdarzyło się to 25 
stycznia 1910 roku w Płocku.

Od dziecka miał słabą pamięć. 
Pewnego razu nie potrafił wyre-
cytować pocztu królów polskich 
i dostał dwóję z historii. Groziło 
mu powtarzanie roku. Szczęśli-
wie skończyło się na rocznym 
urlopie w domu. Stefan  wyko-
rzystał podarowany mu czas na 
rozwijanie zainteresowań. 

Konstruował. Gdy miał 14 lat, sa-
modzielnie zbudował odbiornik 
radiowy, który – jakimś cudem 
– działał.  Wyobraź sobie, że było 
to pierwsze radio w jego mieście!  
Stefan słuchał na nim różnych 
audycji, a także szumów i zakłó-
ceń, które – szczerze mówiąc – 
najbardziej go interesowały. 

Eksperymentował. Zajął się fo-
tografią – miał stary aparat firmy 
Kodak. Fascynowało go szcze-
gólnie laboratorium fotograficz-
ne, a w nim obrazy powstające 
bezpośrednio na światłoczułym 
papierze. 

Pisał. Jego debiutancki wiersz 
W kinie został opublikowany 
w niedzielnym dodatku do Głosu 
Prawdy. We wczesnym etapie 
napisał także między innymi opo-
wiadanie Beczka i swój pierwszy 
scenariusz filmowy Lekarz. 

Studiował. Był bardzo wszech-
stronny. Dużo czytał. Lubił fizykę 
i matematykę. Równocześnie 
uczęszczał na prywatne lekcje 
plastyki. Miał więc zamiłowanie 
do nauk ścisłych i sztuk pięk-
nych. Postanowił studiować ar-
chitekturę, a później także fizykę. 
Oba kierunki w pewnym momen-
cie zarzucił. 

Ich wspólne przygoda 
trwała blisko sześć-
dziesiąt lat. W tym 
czasie tworzyli razem 
i osobno. Franciszka 
rysowała, malowała 
i projektowała. Stefan 
konstruował, fotogra-
fował i pisał. Wspólnie 
tworzyli filmy, książki, 
prowadzili wydawnic-
two i salon artystycz-
ny. Wzajemnie się in-
spirowali. Przekraczali 
granice dziedzin i ga-
tunków. Byli zupełnie 
wyjątkowi! To oni wy-
myślili Pędrka Wyrzut-
ka.

Franciszka i Stefan spotkali się kiedyś jako dzieci. 
Ponownie zobaczyli się podczas studiów. Ona mia-
ła wtedy 21, a on – 18 lat. Dowiedz się, co zdarzyło 
się pomiędzy! 

CZY WIESZ, 
ZE…?

Franciszka i Stefan Themersonowie, fot. POLONA
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