
                            

Powód do życia 
      Widowisko dla młodzieży klas 6-8 szkoły podstawowej oraz szkół średnich. 
      Spektakl "Powód do życia" przedstawia historię młodej, zamkniętej w sobie dziewczyny o imieniu Luiza, 

która niedawno straciła matkę w wypadku samochodowym. Śmiertelne zdarzenie spowodował chłopak będący 

pod wpływem narkotyków. Dla Luizy mama była najważniejszą osobą na świecie a jej śmierć zmieniła 

postrzeganie świata przez nastolatkę. Dziewczyna straciła pewność siebie, zaczęła stronić od rówieśników, 

unikać wspólnych spotkań. Pewnego dnia Luiza została zaproszona na randkę przez popularnego i lubianego 

przez wszystkich Sebastiana. Pomyślała, że może znowu stanie się wesołą nastolatką a jej życie nabierze 

nowych barw. Niestety chłopak okazał się być tylko egoistycznym pyszałkiem. Gdy załamana wróciła do domu 

nie spotkała się ze wsparciem ojca, ponieważ ten był mocno zajęty pracą. W odczuciu Luizy tata sprawia 

wrażenie jakby się dla niego nie liczyła a wszystkie sprawy są ważniejsze od jej problemów. Smutek który 

dręczy dziewczynę doprowadza ją co wieczór do myśli samobójczych. Pewnego wieczoru w pokoju Luizy 

pojawia się "tajemniczy gość", który pokarze naszej bohaterce dlaczego warto żyć, nie poddawac się w rudnych 

sytuacjach oraz jak radzić sobie z codziennymi problemami. Gość zabiera Luizę w podróż dzięki której będzie w 

stanie lepiej zrozumieć swojego ojca, który stara się trzymać córkę z dala od swoich problemów związanych z 

pracą. Luiza zobaczy też Sebastiana w zupełnie innym świetle oraz pozna tajemnice, którą chłopak skrywa przed 

wszystkimi. 

Wartości wychowawczo-profilaktyczne:  Zdrowie- edukacja zdrowotna- radzenie sobie ze 

stresem, zdrowie i życie jako najważniejsza wartość, pokonywanie słabości, zagrożenia związane 

z uzależnieniem od alkoholu i dopalaczy poszerzenie wiedzy na temat środków uzależniających i 

zagrożeń z nimi związanych. Bezpieczeństwo-profilaktyka zachowań ryzykownych- , 

samookalczenia jako „lekarstwo” na narastające napięcie, depresja i wynikające z niej myśli 

samobójcze, wpływ grupy rówieśniczej, plotka, kłamstwo jako broń raniąca najbardziej, wspracie 

rodziców oraz szkoły. 
 

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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