


Mama Tadzia, głównabohaterka PIEKŁA – NIEBA, jest gotowa na wszystko, by przeciwstawić się
losowi i wrócić z zaświatów na ziemię, do swojego synka. W imię miłościbuntuje się, narusza zasady,
wywraca do góry nogami zastany porządek, a tym samym zmienia życie wielu ludzi (i nie tylko ludzi).
Ma odwagę walczyć z tym, co się jej w świecie nie podoba. Zmusza tym samym nas – widzów –
do zadania sobie kilku niełatwychpytań:

Czy zawsze należy być grzecznym i posłusznym?A jeżeli czujemy, że dzieje się coś złego?
Co to jest dobro i zło?Skąd wiadomo, kto jest dobrym, a kto złymczłowiekiem?
Czy zawsze należy dążyć do celu? Czy można to robić za wszelką cenę?
Czy rodzina to tylko ci, z którymi łączynas pokrewieństwo, czy także ci, którzy nas kochają?

Teatr nie jest co prawda miejscem, w którym dostaniecie gotowe odpowiedzi na te pytania.
Ale możemy się wspólnie nad nimi zastanowić.

Zapraszamy do zabawy!

PODOBNONIEMOŻLIWE
MAMA: Ja wracam na ziemię i całepiekłomnie nie powstrzyma.
Osmółka puka się w głowę.
MAMA: Chcesz to sprawdzić?

Przypomnĳcie sobie sytuacje, w których jakaś osoba (bohater/bohaterka książki lub
filmu, kolega/koleżanka, ktoś bliski) dokonała czegoś niezwykłego,mimo że nikt nie
Wierzył w powodzenie jej misji.

Co powiedzielibyście tej osobie, żeby dodać jej siły?

Teraz pomyślcie o czymś, co bardzo chcielibyście zrobić, ale nie macie odwagi
lub nie wierzycie, że może się udać.
Już?
Znajdźcie najbliższe lustro. Stańcie przed nim i powiedzcie do siebie głośnosłowa,
które zapisaliście wyżej.

MARZENIE
TADZIO: Mama jest lepsza, bo zawsze zapomina o odrabianiu
lekcji, tylko mnie łaskocze. I ciągle obiecuje, że…
MAMA: To już ostatni raz. Zarobię tyle kasy,
że już nigdy nigdzie nie wyjadę i wtedy będziemy siedzieć
w domu w piżamach i jeść lody.

Zapytaj bliskich, jaki byłbyich wymarzony dzień.
AWasz? O której chcielibyście wstać, co zjeść na śniadanie,
gdzie pójść lub pojechać? Zaplanujcie dokładnie idealny dzień
Waszej rodziny.

Czego Wam brakuje, żeby zorganizować taki dzień?

Spójrzcie na Wasz plan jeszcze raz.
Na pewno jest w nim choć jeden punkt, który możecie
zrealizować już jutro. Śniadanie w łóżku?Bitwa na poduszki?
Podwójny deser? Umówcie się z bliskimi, że wcielicie go w życie
następnego dnia.

JESTEM
MAMA: [...] Jesteśwspaniałym
diabłem. Jesteśdzielny i masz wielkie
marzenia. [...] Jesteśopiekunem
wędrownych muzyków.Normalnie
opiekunami są anioły,nie? To trochę
tak, jakbyś był aniołem

Wypiszcie na dużej kartce swoje trzy
najlepsze cechy. To są Wasze
supermoce. Przypomnĳcie sobie:
w jakich sytuacjach ostatnio Wam
się one przydały?

Zanotujcie to na tym samym
arkuszu, na przykład za pomocą
rysunków i strzałek.

Powieście kartkę w widocznym
miejscu w Waszym pokoju i starajcie
się na nią spoglądać jak najczęściej.

SUPERBOHATERKA
TADZIO: To jest DJ Daje Radę. Moja mama. Naprawdę ma na imię
Jola, ale mówi, że „DJ Jola” brzmiałobygłupio.Moja mama jest
najlepsza. Wszyscyw całejPolsce chcą przychodzić na jej koncerty.*

*wszystkie cytaty w programie pochodzą ze sztuki Marii Wojtyszko
PIEKŁO – NIEBO.

Wszyscy wiemy, kim jest superbohater.
A co z superbohaterką?
Jak ją sobie wyobrażacie?
Przedstawcie to za pomocą kredek, farb, plasteliny lub innej,
wybranej przez Was techniki.

W co może być ubrana? Czym podróżuje? Jakie ma supermoce?

Czy w Waszym otoczeniu są kobiety lub dziewczyny,
które moglibyście nazwać superbohaterkami? Dlaczego?



ZMIANA
MAMA: [...] Dlaczego są na świecie wojny? I chore dzieci, i więźniowiepolityczni na
Białorusi, disco polo, i owsiki, i alergia na truskawki, i dlaczego ludzie umierają? No?
Słucham? Jak mi to wytłumaczysz?

Spróbujcie przez jeden dzień notować na kartce lub w pamiętniku rzeczy, które
nie podobają Wam się w Waszym otoczeniu: w szkole, na podwórku, w domu.
To może być bałaganw Waszych zabawkach, dziury w chodniku pod Waszym domem,
niemiły kolega/koleżanka z klasy.
Jakie uczucia wywołujew Was ta lista?

Spójrzcie na nią raz jeszcze.
Czy są wśród tych rzeczy takie, na które macie wpływ?
Zaznaczcie je swoim ulubionym kolorem.
Zastanówcie się i napiszcie poniżej: co moglibyście zrobić, żeby to zmienić?

JESTEM JAK
MAMA: Nareszcie wiem, dlaczego taka jestem! Dlaczego zostałam
didżejką! A Tadzik też kocha muzykę. Ciągle wymyśla piosenki.
To wszystko po tobie!

Pomyśl: Czy masz jakieś cechy,które dzielisz z bliskimi osobami?

Jestem

(np. ciekawy świata, zapominalski, towarzyski, silny)

jak mój/moja

(mama / ciocia / dziadek / brat)

Mam

jak mój/moja

Lubię

jak mój/moja

Jestem dobry w

jak mój/moja

DOBRYCZŁOWIEK
DZIADEK: Jesteś naprawdę dobrym człowiekiem.
MAMA: A ty jesteś jedynym człowiekiem,który tak uważa.

Kto to jest Waszym zdaniem dobry człowiek?

Jak wygląda DOBRYCZŁOWIEK?

Co mówi DOBRYCZŁOWIEK?

Czego nie robi DOBRYCZŁOWIEK?

O czym DOBRY CZŁOWIEK myśli?

Po czym można rozpoznać DOBREGO CZŁOWIEKA?

Czy Waszym zdaniem warto być dobrym człowiekiem?Dlaczego?

DOBRY ZNAK
MATKA BOSKA: Dajmy mu jakiś znak.
BÓG: Masz rację. Dziękuję, żemi o tym
przypominasz.

Chcąc podtrzymać Tadzia na duchu, Bóg
wysyłado niego motyla. Pomyślcie, jaki dobry
znak moglibyście wysłaćdo swoich bliskich
w trudnych chwilach. To może być miłylist,
własnoręcznie zrobiona kartka lub rysunek
z pozytywnym hasłem.

Schowajcie go do koperty i zaklejcie.

Na kopercie możecie napisać na przykład:
„W razie smutku zajrzeć do środka” albo
wymyślić swoje własne zalecenia.

Wręczcie dobry znak bliskiej osobie lub
osobom.


