
Historia Pewnej Walizeczki czyli odkrywanie tajemnicy… 

Teatr zawsze był dla mnie tajemnicą. Najpierw odkrywałem go jako widz, widz młody, zupełnie 

„zielony” i nieświadomy, następnie dorosły, z wyboru i ciekawości… Jako dorosły znalazłem się za 

kulisami teatru. To było olśnienie i zachwyt: nad widokiem pustej sceny, ramp pełnych reflektorów  

i w końcu samej pracy nad spektaklami.  

Po wielu latach i premierach, poczułem potrzebę przekazywania tego niegasnącego zachwytu. Trafiło 

mi się spotkanie z dziećmi. Jako pedagog z wykształcenia wydawało się to oczywiste. Połączenie pasji 

i doświadczenia teatralnego z wiedzą o pracy z dziećmi.  

Pewnego razu zostałem zaproszony do małego przedszkola niedaleko Łodzi. Ekoludek w Natolinie. 

Każdą nową grupę zawsze witałem zabawą. Podpatrywałem jak dzieci się bawią, relacje między nimi, 

kto jak się zachowywał, kim były podczas zabaw. To już zalążek spektaklu. Bardzo często spotykałem 

się z teatrem dziecięcym, w którym dzieci „wchodzą w rolę” rycerza, smoka, królewny, deklamują 

ledwo nauczone teksty na baczność. Ze zdenerwowania ściskają rączki lub zawijają koniuszki 

bluzeczek, sukienek. Nie wiem czy wiedziały, były świadome co robią, w czym biorą udział, dlaczego 

to muszą robić…  

A tu muzyka, kilka prostych rekwizytów i uwolnienie ekspresji dzieci. Niech się bawią, ja popatrzę jak 

widz w teatrze. I widziałem jak same ustalają kto gania, kto wygrywa, co teraz będę robić, wymyślają 

sami gdzie się bawią i w co. Wtedy zaczynam delikatnie podpowiadać, podawać pomysły, które albo 

były akceptowane i śmiało włączane do zabaw albo nie i wolały robić wszystko po swojemu.  

Czułem się jak na lekcji. To one, te małe dzieci nieświadomie, uczyły mnie teatru! Podpowiadały 

czego właśnie oczekują, jaką role ja miałem odegrać w tej zabawie. Wchodziłem w tą „grę” na całego.  

Zaproponowałem zabawę „kim jestem i kim chciałbym zostać”. Zadanie dosyć trudne dla dziecka. 

Miało ono powiedzieć jak ma na imię, ile ma lat i kim chciałoby zostać. Jak dzieci mają zamieniać się 

w pieski, kotki, królewny, rycerzy, nie ma problemu. Stereotypy zaczerpnięte ze słyszanych bajek, 

oglądania telewizji pomagają łatwo lub nieporadnie „wchodzić w rolę” – udawać kogoś innego. Ale 

być SOBĄ? Tu wkroczyłem w teren nietypowy dla dzieci. Każde miało być sobą! Każde miało być sobą 

nie tylko w przedszkolu ale i w przedstawieniu… zauważyłem u dzieci zaskoczenie, potem niepewność 

czy aby dobrze wypadnę ale potem, gdy powtarzaliśmy tą zabawę na każdym spotkaniu śmiało 

wyskakiwały jedno po drugim i wymyślały kim to mogłyby być w przyszłości… 

Postanowiłem zabawić się książką. To prosta historia Iwony Chmielewskiej „W kieszonce”. Tam dzieci 

zgadują co Jaś, Małgosia, Ania mają w kieszonce i za każdym razem, mimo że wystaje z niej to samo, 

znajdują się przeróżne przedmioty! Ciekawość dzieci powodowała wybuch wyobraźni, nawet ja sam 

nie wpadłbym na takie pomysły jaki dzieci wymyślały… 

Z inspiracji tą książką zostały stworzone kostiumy. Proste kaftaniki z wielką kieszenią.  

Pewnego razu przyniosłem walizkę, taką starą i tak dużą, że każde dziecko mogło się w niej schować. 

Ona poruszyła dziecięcą wyobraźnię potrójnie. Wystarczyło zapytać: Co to jest? Co kryje ta walizka?  

I zaraz dzieci rzucały się na nią i wymyślały niestworzone rzeczy. Oczywiście często się powtarzały, jak 

ktoś powiedział że to auto to potem każde następne dziecko tez krzyczało: TO jest AUTO to jest 

SAMOCHÓD…  



Tu natychmiast wkraczałem w akcje, delikatnie podsuwałem coraz to nowe pomysły i okazało się że 

ta sama brązowa stara walizka stawała się koniem, statkiem, samolotem, komputerem, 

telewizorem… bardzo pomagało też to, że dzieci miały możliwość obserwowania siebie nawzajem 

oraz, że nie było złych pomysłów, każdy był ważny, istotny dla innych i wartościowy!  

A co kryje ta walizka? Każde moje pytanie było daniem sygnału jak ważne są dla mnie dzieci, ich 

zdanie, opinie. Wiedziałem, że tym sposobem zaskarbię sobie przychylność aktorów! Dzieci 

ponownie jedno przez drugie wymyślało cuda niestworzone co by tam mogło się zmieścić. To było 

najpiękniejsze. Ja starałbym się wymyśleć coś co rzeczywiście mogło się tam fizycznie zmieścić. Jakieś 

ubrania, książki, może pieniądze, złoto ale nie wpadłbym, że tam może być duch albo motylki, roboty! 

Tajemnicą zatem nie było to co kryje ta walizka lub czym ona jest, a odkrycie przebogatej wyobraźni 

w tak małym człowieczku.  

Walizka odkryła siłę dziecięcej zabawy, spontaniczności, nawet jeśli czasami jest nieporadna, lękliwa 

to jednak najszczersza i najprawdziwsza… i koniec spektaklu właśnie o tym mówi: 

… bo Teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd! 
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