
Refleksje – warsztaty w Teatrze Starym 
klasy III gimnazjum 

Moim zdaniem warsztaty były bardzo udane. Niosły ze sobą wiele wartości, przydatne w życiu codziennym. 

Mieliśmy okazję zobaczyć ciekawe osoby, a także usłyszeć ich historie. Na zebraniu panowała miła i rodzinna 

atmosfera. Dla mnie było to ciekawe wydarzenie i cieszę się, że mogłem być jego częścią. 

Uważam że, spotkanie niosło ze sobą wiele wartości. Bardzo mi się podobało, nie było miejsca na nudę! Osoby 

które opowiadały o swoich przeżyciach, zainspirowały mnie do słuchania głosy swojego serca. Myślę że, 

powinniśmy organizować więcej takich spotkań, ponieważ pozwalają one na przemyślenie pewnych spraw, 

które nas dręczą.  

Według mnie to spotkanie było bardzo  dobrze zorganizowane i wiele z niego wynieśliśmy. Osoby, które 

w trakcie warsztatów się wypowiadały pokazały, że nie zawsze musimy mieć wszystko zaplanowane i czasem 

nawet wyjdzie nam to na lepsze. Warsztaty zostały zorganizowane w dobrym momencie, ponieważ mamy 

przed sobą ważne wybory i takie spotkanie, chociaż w małym stopniu, może pomóc nam się ukierunkować. 

To spotkanie wiele mi dało. Zobaczyłam inny punkt widzenia na pomoc innym, nie tylko takiej materialnej ale 

także pomocy sobą. Nie potrzeba wiele żeby przekazać komuś pomoc. Goście zaproszeni na to spotkanie 

opowiadając swoje życiowe historie próbowały nas nakierunkować na coś ale poprzez przekazywanie swoich 

życiowych doświadczeń. Po tym spotkaniu wiem jak ważne są wybory, które mamy teraz przed sobą. 

Mnie to spotkanie pokazało jak różnie można podejść do życia. W każdym momencie może się zmienić o 180 

stopni nie zawsze na dobre. Osoby, które opowiadały o sobie na warsztatach, mówiły, ze życie potrafiło ich 

zaskoczyć. Nie powinno się planować swojej przyszłości, co do każdego dnia, ponieważ jeśli się coś stanie nie 

wiadomo co zrobić. To spotkanie pokazało mi, że trzeba z dystansem podchodzić do życia.  

Według mnie spotkanie było nadzwyczaj interesujące i przekonujące pod względem reprezentowanych przez 

nie treści. Zostały przedstawionych wiele sytuacji życiowych i usłyszeliśmy o tym, jak wpływa przypadek 

na nasze życie. Zrozumiałam też, że tak naprawdę to, jakimi jesteśmy ludźmi, jest w niewielkim procencie 

zależne od tego, jakimi ludźmi chcieliśmy być w szkole podstawowej lub gimnazjalnej. Jako osoby kształtujemy 

się wraz z różnymi sytuacjami które miały miejsce w naszych życiach, oraz wraz z targającymi nami emocjami. 

Spotkanie to było naprawdę dobre pod wieloma względami, i jedyną rzeczą do której mogę się przyczepić jest 

kwestia ‘’Boga”. Jako osoba niereligijna czułam się w niektórych momentach bardzo nieswojo gdy była mowa 

o ingerencji ‘’stwórcy” w nasze życia. Oczywiście, nie mam nic przeciwko temu, że ludzie wierzą w takie rzeczy, 

lecz według mnie wspominanie takich treści na tego typu okazjach jest nie do końca poprawne.  Jednym 

słowem jestem zadowolona z tego wydarzenia, i cieszę się, że było mi dane w nim uczestniczyć.  

Według mnie spotkanie pokazywało że nie wszystko w życiu da się zaplanować. Są sytuacje na które nie mamy 

wpływu i bez pomocy bardzo trudno jest sobie z nimi poradzić. To spotkanie pokazało też że jeżeli robi się coś 

i się tego nie lubi to bardzo rzadko będzie miało się szanse rozwinąć w tej dziedzinie. 

Dla mnie to spotkanie było bardzo interesujące. Mogliśmy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy i spojrzeć 

na wiele spraw z innej perspektywy. Liczę na więcej takich i podobnych wydarzeń w przyszłości. 

Moim zdaniem spotkania z tak ciekawymi ludźmi są, pomocne w decydowaniu o naszej przyszłości. Możemy 

dowiedzieć się na nich wielu interesujących rzeczy nie tylko na tematy zawodowe, ale i życiowe, takie jak wiara, 

czy rodzina. Myślę, że dzięki takim wydarzeniom dowiadujemy się rzeczy ze  świata, ale i na temat siebie. 


