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       Spektakl adresowany do klas 4-6, po uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość włączenia klas 

starszych. Opowiadamy historię Marcina, chłopaka który pochodzi z tak zwanej dobrej rodziny. W związku 

z wysoką pozycją społeczną i materialną rodziców Marcin wzbudza u rówieśników skrajne emocje. Pierwszą 

grupę stanowią jego zwolennicy przez których jest lubiany i uważany za klasowego lidera. Druga grupa uważa 

go za aroganckiego manipulanta, który siłą wymusza poparcie uczniów słabszych, inaczej myślących. Dzięki 

tej pierwszej grupie Marcinowi wydaje się, że jest najważniejszy w szkole i może wszystkim rozkazywać. 

Jeżeli ktoś się mu sprzeciwi w krótkim czasie mocno tego pożałuje. Pewnego dnia do szkoły przychodzi nowa, 

bardzo inteligentna dziewczyna o imieniu Ania. Nowa uczennica jest ładna, bezpośrednia i ma swoje zdanie. 

Od razu zwraca uwagę Marcina który kilka razy po lekcjach proponuje jej wspólny spacer. Ania jest 

asertywna i nie reaguje tak jak większość dziewczyn z jej klasy. Odmawia nie tylko spacerów ale również 

popołudniowych spotkań w skateparku na których pod dyktando Marcina i jego kilku kumpli, młodzi ludzie 

przymuszani są do picia piwa i palenia papierosów. Nierzadko nagrywają również niecenzuralne, 

kompromitujące filmiki które umieszczają później na portalach społecznościowych. Chłopak nie mogąc się 

pogodzić z zaistniałą sytuacją postanawia napisać anonimowe posty w internecie o Ani i jej mamie. 

Informacje są bardzo kłamliwe i obraźliwe a plotki szybko się rozchodzą się po całej szkole. Sytuacja 

powoduje, że na Ani i jej mamie koncentruje się uwaga całego miasteczka. Jednak w związku z tym, że w 

internecie tak naprawdę nikt nie jest anonimowy szybko wychodzi na jaw, że Marcin jest autorem tych 

kłamstw. Wtedy do akcji wkraczają dwie kobiety. Pierwsza to bardzo surowa i stanowcza mama Marcina, 

która dosadnie tłumaczy synowi jak złe było jego zachowanie, bojąc się jednocześnie skierowania sprawy na 

policję przez rodziców Ani, druga to bardzo przyjazna i wyrozumiała Pani Dyrektor, która oczekuje od 

Marcina skruchy i naprawienia wyrządzonej krzywdy. Pytanie tylko czy Marcin jest w stanie szczerze 

przeprosić Anię oraz czy nie jest już za późno na wybaczenie. 

      Wartości wychowawczo-profilaktyczne: Kształtowanie postaw społecznych: Wpływ grupy rówieśniczej 

na zachowania innych osób, asertywne wyrażanie potrzeb, wrażliwość na krzywdę człowieka i zrozumienie 

innych ludzi, radzenie sobie z negatywnymi emocjami oraz zachowaniami agresywnymi, umiejętność 

redukowania lęku w sytuacjach kryzysowych. Zdrowie, edukacja zdrowotna: Radzenie sobie ze stresem, 

postawy otwarte na poszukiwanie pomocy oraz porady, kondycja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 

zagrożenia dla życia związane z uzależnieniem od alkoholu, papierosów i innych używek, uzależnienie od 

Internetu jako jednostka chorobowa. Bezpieczeństwo, profilaktyka zachowań ryzykownych: Poszerzenie 

wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych (alkohol, nikotyna, narkotyki), troska 

o własne bezpieczeństwo w relacjach opartych o kontakt w Sieci, rozwijanie postaw opartych na 

odpowiedzialności za dokonywane wybory. 

Scenariusz przedstawienia w warstwie merytorycznej związany jest ze wskazaniami Ustawy z dnia 26 

października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tematyka z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii normuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. O przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto 

w świetle ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym zarówno wątki z zakresu przeciwdziałania 

alkoholizmowi, jak i z zakresu przeciwdziałania narkomanii, są podjęte w oparciu o cele Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016-2020.                                    

             W spektaklu bierze udział dwóch aktorów. Aktorzy grają z nagłośnieniem (własne + mikrofony 

bezprzewodowe). Program przygotowany jest profesjonalnie ze scenografią, kostiumami i rekwizytami. 
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