
 Nasza klasa stara się poprzez akcje środowiskowe, pracę teatralną i dziennikarską pobudzać do myślenia, zwracać uwagę 

na aktualne zjawiska i problemy, których dostarcza współczesny świat. Widać to wyraźnie w naszym najnowszym spektaklu pod 

tytułem 

„DRUGIE  ŻYCIE” 
   
 

Głównymi postaciami sztuki są:  marchewka amsterdamska o imieniu Mati, sukienka Cropp i Jan Niezbędny, czyli 

worek na śmieci. Postacie wyłaniają się z worków, nie  mając pojęcia, gdzie trafiły. Spotykają Świetlistego Króla, który wyja-

śnia im, że znajdują się... na wysypisku śmieci. Bohaterowie są bardzo zdziwieni i rozczarowani, nie mogą się pogodzić z tym, 

że ktoś je wyrzucił. Nie chcą skorzystać z propozycji króla i wyruszają w świat. Na łące spotkają zająca, który poszukiwał 

jedzenia dla swojej rodziny. Wtedy bardzo przydaje się marchewka. Wkrótce na drodze pojawił się strach na wróble o imie-

niu Stach, który był całkowicie nagi, co wywoływało śmiech wróbli. Jego ubraniem stała się sukienka (Cropp).  Strach zyskał 

pewność siebie i  zaczął odstraszać wróble.  Zaś Jan 

Niezbędny napotkał na swej drodze drzewo, które cier-

piało, gdyż rodzina zająca obgryzała mu  korę. Zapro-

ponował, aby drzewo okryło foliowym workiem swój 

pień, chroniąc się przed szkodnikami.  W ten oto sposób 

każdy bohater przedstawienia dostał drugie życie. 

Spektakl bardzo mi się podobał. Recykling, bo 

tak nazywa się ponowne zużycie surowców naturalnych, 

jest bardzo pożyteczny. Sztuka podpowiada, jak można 

zrobić coś nowego ze zużytych przedmiotów. Zachęca 

do dawania im „drugiego życia”. 

         Tekst i ilustracja do sztuki: Mateusz Wróblewski 

 

 

Sztuka  przedstawia dwa światy. Pierwszy to 

śmietnisko, na którym główne postacie spotykają Świe-

tlistego Króla. Drugi przedstawia zieloną łąkę na której 

jest kolorowo i właśnie tam bohaterowie dostają ,,drugie 

życie''. Mati przydaje się zającowi, który nie miał co 

dzieciom do pyszczka włożyć, Croop staje się ubraniem dla stracha, który stał nagutki i wróble mu dokuczały, a Jan przydaje 

się jako osłona dla drzewa, ponieważ kicaki mu korę ciągle obgryzały i było mu zimno. 

  Nasz spektakl jest rodzajem  teatralnej bajki, ponieważ mamy w nim uosobione zwierzęta i przedmioty. Żadna postać 

sztuki nie jest człowiekiem. Moim zdaniem przedstawienie jest bardzo mądre. Pokazuje nam, że nie wszystko trzeba wyrzu-

cać, po prostu z czegoś pozornie już nieprzydatnego często można zrobić coś „nowego”. Wszystko zależy od naszej wyobraźni. 

Na przykład ze starego szalika, chusty lub z bluzki można zrobić torbę na zakupy, a nie kupować plastikowe torby jednora-

zowe, które rozkładają się setki lat. Sztuka podejmuje jeszcze inne tematy: mówi o potrzebie wiary w siebie i byciu zgraną 

grupą.  

                                                                                                                                        Julia Ciszonek- odtwórczyni roli Mati 

 



 

W spektaklu „Drugie życie” 

gram Drzewo. Na początku przedsta-

wienia jestem  ukryty za przesłoną, zaś 

na oczach widzów pojawiają się postacie 

sztuki, które wychodzą z dużych wor-

ków. Bohaterowie próbują ustalić, gdzie 

są. Nie podoba im się to miejsce, ponie-

waż dookoła bardzo brzydko pachnie i 

panuje okropny bałagan.  

Stopniowo dowiadujemy się,  że 

Mati wychowała się w grupie marche-

wek.  Cropp to sukienka pewnej pani, 

która studiowała na uniwersytecie, dla-

tego uważa się za najmądrzej-szą. Nato-

miast Jan spędził życie w szafce pod 

zlewem, bo jest workiem na śmieci. Jest 

roztargniony, zagubiony  i niczego nie 

rozumie. 

Dzięki nietypowym bohaterom sztuka w bardzo ciekawy i udany sposób zabiera widza w świat niechcianych i wyrzu-

conych przedmiotów. Nagłe pojawienie się Świetlistego Króla wyjaśnia, że postacie przestawienia znajdują się na wysypisku 

śmieci. Aktorzy i widzowie dowiadują się, co to jest recykling i utylizacja.  

W czasie ucieczki bohaterów ze śmietniska, nagle wyłania się z tła moja postać- Drzewo. Swoją grę rozpoczynam 

śpiewaniem fragment piosenki finałowej i wpływam na zmianę scenografii przedstawienia. Podoba mi się scena, w której 

gram razem z Zającem. Ma on problem z wyżywieniem gromadki swoich  dzieci.  Szarak podgryza więc drzewo i żali się na 

swoją żonę.  Radą na jego kłopoty jest soczysta, dorodna marchew. 

Potem wychodzi Stach - strach na wróble, mający potworny problem z głoską „r” i wróblami, które naśmiewają się z 

niego, głównie z tego, że jest „nagi”. Na szczęście znajduje kwiecistą, kolorową sukienkę. Ptaki teraz boją się stracha, bo już 

nie jest nagi i nie będą mogły naśmiewać się z niego. Myślę, że ta scena porusza też kwestię braku tolerancji i wyrozumiałości. 

Energiczna piosenka finałowa podsumowuje przesłanie sztuki i dodaje jej żywiołowości. Spektakl ten pokazuje, jak ważny jest 

recykling. Nie należy wyrzucać niepotrzebnych rzeczy, można zrobić z nich kreatywne „dzieła” o wyjątkowym charakterze. 

Nasze przedstawienie oglądały dzieci od klasy I do VI. Każde z nich odebrały je na swój sposób, ale uważam, że żaden widz się 

nie nudził i znalazł w nim coś pouczającego. 

                                                                                                                        Grzegorz Kmita ( w spektaklu gra Drzewo) 

 
Spektakl "Drugie życie" akcentuje potrzebę  powtórnego wykorzystywania odpadów, czyli tzw. recyklingu. Historia 

głównych bohaterów - marchwi 

(Mati), sukienki (Cropp) i wor-            

ka na śmieci (Jan Niezbędny) 

pokazała nam, że wiele przed-

miotów „kończy swe życie” 

przedwcześnie, mając przed sobą 

jeszcze tyle możliwości. Dzięki 

przedstawieniu dowiedzieliśmy 

się, że zwykle wystarczy tylko 

odrobina wyobraźni, by nadać 

im drugą młodość oraz sprawić, 

by odżyły na nowo i służyły nam 

w nowej roli. Mati, Croopowi i 

Janowi udało się to osiągnąć, 

gdyż postanowili powalczyć o 

taką szansę. Sukienka założona 

przez stracha na wróble pomogła 

mu w odstraszaniu ptaków. My-

ślę, że warto jeszcze niezniszczo-

ną odzież przekazać np. organi-

zacjom charytatywnym niż wyrzucić. Marchewkę znajduje zając, który szuka pożywienia dla dwójki swoich dzieci i żony. 

Nasze domowe także odpady można przetworzyć w materię przyjazną środowisku. Drzewo owinęło się workiem na śmieci i 

już nie martwiło się, że nie przetrwa zimy z uszkodzoną przez zajączki korą.  

Toniemy w przedmiotach jednorazowego użytku: długopisach, ręcznikach, reklamówkach, foliowych woreczkach, 

plastikowych opakowaniach na żywność i napoje. Jednorazówki służą nam bardzo krótko, szybko trafiają do kosza na śmieci. 

Nie pozwólmy na to - na zakupy zabierajmy koszyk lub materiałowe torby wielokrotnego użytku. Myślę, że                                                  

aktorzy rozbudzili w każdym z nas tę świadomość, że wiele przedmiotów może jeszcze służyć ludziom, trzeba tylko podarować 

im "drugie życie". 

                                                                                                                                                                               Łukasz Pomocki 

 

 


