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Wędrówka
Główny bohater spektaklu wybrał się na wędrów-
kę, żeby poznawać świat. A czy Ty miałbyś ochotę 
gdzieś wyruszyć? W jakim celu? Zaprojektuj i stwórz 
wymarzony bilet dla samego siebie, dokądkolwiek 
zechcesz. Nie ma żadnych ograniczeń. Każda podróż 
przynosi nowe odkrycia. Coś w nas zmienia. Nieza-
leżnie od tego, jak długa i daleka jest wyprawa, czy 
to wyjazd do innego kraju, wizyta u babci czy podróż 
w wyobraźni. Zawsze jest inaczej. Pomyśl o tym. Albo 
od razu się przekonaj! 

Palcem po mapie
Słyszałeś kiedyś o podróżowaniu palcem po mapie? 
Wystarczy usiąść, zamknąć oczy i wskazać jakiś 
punkt na globusie lub wielkiej mapie. Sprawdź, co 
wylosowałeś, ponownie zamknij oczy i przenieś się 
do wybranego miejsca. Widzisz , co się tam znajduje? 
Jaka jest temperatura? Kto tam żyje? Co robisz? Czy 
ktoś jest z Tobą? Jakie czujesz zapachy? Słyszysz 
jakieś dźwięki? Pobądź tam chwilę, może wkrótce 
coś się wydarzy…

Wyprawa ruchowa
Znudziło Ci się podróżowanie w pojedynkę? Zbierz 
grupę, znajdźcie trochę wolnego miejsca i zorga-
nizujcie „wyprawę ruchową”. W ten sposób macie 
szansę bardzo szybko zmieniać państwa, a nawet 
kontynenty. Może zajrzycie do krain zupełnie nie-
znanych na ziemi? Podróż rozpoczyna ochotnik (pro-
ponujemy, żeby był to nauczyciel lub rodzic), który 
informuje wszystkich, co się właśnie wydarza. Np. 
„Przed nami długa droga, prowadząca do niewiado-
mogdzie, rozglądamy się po pokoju i zastanawiamy, 
co zabralibyśmy ze sobą na taką wyprawę. Wkładamy 
do plecaków najpotrzebniejsze rzeczy, zakładamy 
kurtki, ruszamy na lotnisko, samolot startuje i…”. 
W momencie wypowiadania słów, zaczyna się działa-
nie. Ważne, abyście wspólnie wykonywali wszystkie 
wypowiedziane instrukcje. O tym, co się wydarzy 
decyduje osoba prowadząca, wystarczy, że wypowie 
to na głos. W dowolnym momencie może też poprzez 
dotknięcie, wyznaczyć kolejnego prowadzącego. 
W zabawie nie zapomnijcie o przeszkodach, które 
mogą się pojawić na Waszej drodze. Co się wydarzy, 
kiedy nagle zapanuje jeden żywioł (np. wszystko za-
leje woda) lub znajdziecie się w miejscu bez dostępu 
do jedzenia. Wypróbujcie też nagłą zmianę klimatu 
(np. z pustyni przenieście się na lodowiec). Które 
z przygód podobały Wam się najbardziej i dlaczego?

Podróż do 
wnętrza szkoły
Wspólnie z kolegami wybierzcie się na eksperymen-
talny spacer po szkole! Zróbcie to po lekcjach. Wcze-
śniej poproście nauczyciela lub innego pracownika 
szkoły, aby umożliwił Wam dostęp do jak największej 
liczby pomieszczeń. W wybrany dzień zbierzcie się 
w jednym punkcie, np. na korytarzu przy głównym 
wejściu. Z tego miejsca niech każdy wyruszy samo-
dzielnie w podróż. Możecie zajrzeć, gdzie chcecie, 
ale każdy sam, bez porozumiewania się między sobą. 
Spróbujcie poczuć się jak turyści, którzy znaleźli się 
w tej szkole pierwszy raz. Macie 20 minut. Po tym 
czasie wróćcie do punktu, z którego ruszyliście. Po-
dzielcie się teraz na 2 grupy, jedna będzie widzami, 
druga aktorami. Wyznaczcie miejsce, które stanie 
się sceną. Niech każdy z członków grupy aktorskiej 
odtworzy na niej swój spacer, ale nie używając słów, 
tylko za pomocą ruchu. Skupcie się przede wszyst-
kim na tym, w jaki sposób się przemieszczaliście, co 
wykonywało i napotkało Wasze ciało po drodze. Pre-
zentację rozpocznijcie wszyscy równocześnie. Warto 
drogę ze spaceru odtworzyć kilka razy pod rząd tak, 
żeby przypomnieć sobie jak najwięcej szczegółów 
i żeby publiczność mogła przyjrzeć się wszystkim 
aktorom działającym na scenie. Skończcie, kiedy 
ostatnia osoba przestanie się ruszać. Po krótkiej 
prezentacji zamieńcie się rolami. Teraz działa grupa, 

która była widownią, aktorzy stają się publicznością. 
Na zakończenie porozmawiajcie już wszyscy razem 
o wrażeniach. Czego się dowiedzieliście o spacerach 
innych osób z tych krótkich prezentacji? A co było 
dla Was ciekawego w spacerze po szkole? Czy łatwo 
Wam było wędrować w pojedynkę? Chodziliście szyb-
ko, żeby jak najwięcej zobaczyć czy raczej powoli 
i ostrożnie? Jak najbardziej lubicie poznawać nowe 
miejsca? Gdzie byliście? Udało Wam się odkryć coś 
nowego? Spotkaliście kogoś?

Jestem…
Kim jesteś? Jestem… Zapisz to zdanie 50 razy i do-
kończ jednym słowem lub zdaniem, obrazem, może 
niedosłownym porównaniem? Wymień wszystko, 
co przyjdzie Ci w danym momencie na myśl. Waż-
ne, żebyś zapisywał naprawdę wszystkie, nawet 
te zaskakujące i nieoczywiste odpowiedzi. Jedyny 
warunek: odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za-
uważyłeś, że jesteś jedną osobą, a jednocześnie 
kilkoma bardzo różnymi? Czy to zawsze ten sam Ty? 
Spodziewałeś się, że możesz powiedzieć o sobie tyle 
rzeczy? A może odkryłeś siebie zupełnie nowego? 

Po co? Dlaczego?
W spektaklu krąży, choć nie zostaje wypowiedziane, 
to jedno, ważne, wielkie pytanie, które brzmi: po co? 
dlaczego? Co możesz zrobić, żeby poznać na nie 
odpowiedź? Najlepiej zacząć od uważnego obserwo-
wania samego siebie i świata. Proponujemy Ci proste 
ćwiczenie pomagające trenować tę umiejętność.
Wypisz na kartce czynności, które wykonujesz każ-
dego dnia, nie zapominając nawet o tych najdrob-
niejszych, jak np. otwieranie oczu. Wybierz jedną 
z nich i wymyśl, jak mógłbyś następnego dnia nieco ją 
zmienić. Możesz dodać coś, co sprawi, że nie będzie 
przebiegała tak samo, jak zazwyczaj. Albo skorzystaj 
z któregoś z przykładów:

1 
Przed myciem zębów 
policz je wszystkie językiem.

2 
Zjedz obiad na śniadanie.

3
Ubieraj się najdłużej jak to możliwe.

4
Idź do parku i patrz tylko do góry.

5
Wejdź do domu 5 razy pod rząd, 
za każdym razem coraz szybciej.

Możesz tę zabawę zaproponować kolegom lub do-
mownikom. Wymyślcie sobie nawzajem takie małe 
eksperymenty na wybrany dzień. Czy coś Cię zdziwiło 
podczas wykonywania tego ćwiczenia?

Kalendarz urodzinowy
Proponujemy Ci przyglądanie się od czasu do czasu 
samemu sobie. Może zawsze w dzień urodzin? Co 
roku zrób sobie zdjęcie w tym samym miejscu, w tej 
samej pozie albo w tym samym ubraniu i dodaj do 
niego krótką notatkę z odpowiedziami na zawsze te 
same pytania: Jak się czujesz? Jak spędzisz dzisiej-
szy dzień? Co jest najważniejsze? Fotografie możesz 
zbierać w specjalnym kalendarzu urodzinowym i za-
chować go sobie na pamiątkę. Ciekawe, jakie zmiany 
zauważysz po upływie kilku lat?

Notes reportera
Kiedy rozmyślamy o czymś bardzo długo albo py-
tanie jest naprawdę trudne, warto posłuchać, co 
na ten temat mają do powiedzenia inni. Bohater 
spektaklu zebrał wiele odpowiedzi od różnych osób. 
Namawiamy Cię, żebyś wypróbował tę metodę i sam 
odważnie zadawał pytania, niczym bardzo ciekawski 
dziennikarz. Przygotuj sobie notatnik i zapisz w nim 
listę 5 dowolnych pytań. Na koniec dodaj to, którego 
dotyczy spektakl, czyli: po co żyjemy? Teraz możesz 
rozpocząć wywiady. Te same pytania zadaj przynaj-
mniej kilku osobom. Nie ograniczaj się do swoich 
kolegów. Pytaj ludzi w różnym wieku, także młodsze 
rodzeństwo. Notuj wszystkie odpowiedzi. Co trzeba 
zrobić, żeby rozmówca miał ochotę z Tobą szczerze 
porozmawiać? Jak się czułeś w roli reportera? 

Monolog 
improwizowany
Nieoczywiste odpowiedzi na przeróżne pytania po-
jawiają się często podczas poszukiwań teatralnych 
zwanych improwizacjami. Spróbujcie tej metody! 
Potrzebujecie: kilku osób i miejsca, które zamieni 
się w scenę. Postawcie na niej krzesło i wyróżnijcie 
je oświetleniem. Wcześniej przygotujcie też zdjęcia 
z portretami różnych ludzi, każdy co najmniej 3. Niech 
wśród nich znajdzie się: 1) ktoś z Waszych bliskich, 2) 
ktoś znany i mający wpływ na losy świata, 3) bohater 
książki lub filmu. Następnie wypiszcie, jak największą 
liczbę krótkich pytań, od prostych po te trudniej-
sze (jeśli macie ze sobą „notes reportera”, możecie 
skorzystać z pytań, które wymyśliliście wcześniej). 
Zapisujcie jedno pytanie na jednej kartce. Fotografie 
wrzućcie do pudełka, pytania miejcie przy sobie. Czas 
zacząć improwizacje. Ochotnik, który jako pierwszy 
będzie działał na scenie, zajmuje miejsce na krześle 
i losuje z pudła jedną fotografię, nie pokazując jej in-
nym. Niezależnie od tego, czy wie, kogo przedstawia 
zdjęcie czy nie, próbuje wyobrazić sobie, kim i jaka 
jest ta osoba. W jej imieniu będzie udzielał wywiadu. 
Natomiast siedząca naprzeciwko widownia zadaje 
pytania tylko poprzez podniesienie kartek, na których 
są one zapisane. Ważne, abyście w miarę możliwo-
ści robili to pojedynczo. Ochotnik na scenie czyta 
pytania w myślach, a następnie szybko próbuje na 
nie odpowiedzieć na głos tak, jak odpowiedziałaby 
osoba ze zdjęcia. Po kilku pytaniach zgadnijcie, kogo 
wylosował ochotnik i zmieńcie osobę na krześle. Jak 
się czuliście będąc na scenie? Czy łatwo Wam było 
wcielić się w kogoś innego? Co myślicie o takim spo-
sobie prezentacji, który odbywa się bez scenariusza 
i wcześniejszych prób? 
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1) …całe życie można zajmować się tylko zadawaniem 

pytań? Na świecie istnieje co najmniej kilka zawodów, których 

wykonywanie wiąże się z zadawaniem pytań, np. dziennikarz, 

prokurator czy socjolog. Ale jeden wymaga tego nieustannie 

– filozof. Filozofowie ciągle rozmyślają, rozwiązują najwięk-

sze zagadki świata i zadają sobie lub innym mnóstwo pytań. 

Właśnie tę ostatnią formę szczególnie upodobał sobie jeden 

z najdawniejszych filozofów, jakiego znamy, czyli Sokrates. 

Mimo tego, że był naprawdę mądrym człowiekiem, najczę-

ściej twierdził, że sam nic nie wie. Chodził codziennie po uli-

cach starożytnej Grecji i rozmawiał z przechodniami, którzy 

odpowiadając na pytania, mieli mu pomóc znaleźć prawdę.

2) …nasze życie możemy potraktować jak wielką wypra-

wę? Ludzie używają tego porównania, bo znajdują wiele cech 

wspólnych dla życia i podróży. W obu przypadkach mamy do 

pokonania jakąś drogę, podczas której doświadczamy wielu 

przygód i napotykamy przeszkody. Czasem zdarza się nam 

nawet zbaczać z drogi lub błądzić. Najważniejsze jest jednak 

to, że zarówno podczas życia, jak i podróży czerpiemy ogrom-

ną radość z odkrywania nowych miejsc, rzeczy i poznawania 

nowych ludzi. Najpewniej życie to największa i najwspa-

nialsza wyprawa, jaką jesteśmy w stanie sobie wyobrazić…

3) …naprawdę możemy poznawać cały świat? Podróżowa-

nie do innych krajów, a szczególnie na inne kontynenty było 

od zawsze marzeniem wielu ludzi. W ciekawy sposób spełnił 

je np. bohater znanej książki podróżniczej „W 80 dni dookoła 

świata”. Dziś takie wyprawy dzieją się już naprawdę, można 

po prostu wykupić wycieczkę w biurze turystycznym. Ale 

i tak nie zobaczymy wszystkiego. Dlatego m.in. coraz więcej 

ludzi wybiera podróżowanie jako sposób na życie. Nie mają 

oni domu, są ciągle w drodze, nieustannie poznają nowych 

ludzi i inne kultury, chcą odkryć jak najwięcej. Pewnie mogliby 

o sobie powiedzieć, że są obywatelami świata. A Ty zdecy-

dowałbyś się na taką wyprawę bez końca?

4) …bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytanie „kim 

jesteś”? Niby wiemy, że Kasią, córką, Polką, człowiekiem. 

Ale które z tych określeń jest najważniejsze? Co najlepiej 

nas opisuje i jednocześnie odróżnia od innych? Wielokrotnie 

sprawdzali to różni artyści. Byli tacy, którzy nagrali w tym celu 

wywiady z ludźmi. To bardzo ciekawe filmy, które możesz 

obejrzeć w internecie. Np. w jednym z nich, pt. „Wszystko 

może się przytrafić” osobą, która zadaje pytania dorosłym 

ludziom jest kilkuletni chłopiec. W innym filmie obserwuje-

my z kolei same twarze ludzi, stąd też jego tytuł – „Gadające 

głowy”. Czym te filmy różnią się od innych, które widziałeś 

do tej pory? Myślisz, że mogłyby być pokazywane w kinie?
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