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Sąd nad alkoholem

 

Akt I, sceny I, II, III

I-                    stół, dwa krzesła, na stole butelka z wódka. Wchodzi mąż, pijany, zaczyna bić żonę,
ta ucieka

II-                   grupa młodzieży, piją piwo, jeden nie chce pić. Przekonują go, żeby się napił

III-                 chłopak pijany, przystawia się do swojej dziewczyny. Ta “daje mu po pysku”

Sceny te można dowolnie zmienić. Idealnie byłoby rozegrać je chwilę przed procesem, bądź
też na korytarzach szkoły.

Akt II

Potrzebni - sędzia, 3 ławników(wybrani spośród uczniów), woźny, prokurator, adwokat,
oskarżeni(mąż, chłopak, trójka młodych ludzi). Z oskarżonych można zrezygnować,
zastępując ich jednym- uosobieniem alkoholu. Ważne aby oskarżony był uosobiony.

Można ewentualnie zrezygnować z ławników- niech uczniowie sami osądzą poprzez
głosowanie, czy alkohol jest winny. Podczas głosowania wyroku, podniosą ręce, woźny
policzy głosy i odczyta wyrok.

 Woźny:

Proszę wstać, sąd idzie.

Dziś na wokandzie sprawa nr 1313

Sędzia:

Imię i nazwisko oskarżonego?

Oskarżony:

Etanol ce_dwa_hapięć_o_ha.

S:

Czy oskarżony pragnie złożyć jakieś oświadczenie?

O:

Jestem niewinny!

S:

Proszę prokuratora o odczytanie aktu oskarżenia...

P:
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Oskarżam Etanol Cedwa-hapięć-oha o to, że w latach od 2500p.n.e do 2000 n.e popełnił
czyny wymienione w artykułach od 122 do 288 kodeksu karnego. Czyny te zagrożone są karą
dożywotniego pozbawienia wolności.

S:

Czy oskarżony zapoznał się z aktem oskarżenia i przyznaje się do popełnienia zarzucanych
mu czynów?

O:

Jestem niewinny!

S:

Czy strony pragną dołączyć coś do materiału dowodowego?

Wstaje prokurator

P:

Tak Wysoki Sądzie. Oto zaświadczenie z Instytutu Toksykologii

S:

Proszę przeczytać..

P:

Stwierdza się iż Etanol to związek szkodliwy dla organizmu człowieka, Nawet w małych
ilościach może działać silnie szkodliwie. Już ilość stu gram 40% roztworu etanolu w wodzie
może wywołać niekorzystne efekty, np. wymioty, zawroty głowy lub nawet utratę
przytomności. Etanol uszkadza wątrobę, może również powodować zaburzenia w pracy
nerek. Uszkadza naczynia krwionośne w mózgu prowadząc do wylewów. Obniża sprawność
umysłową i prowadzi do zaburzeń psychicznych przez niszczenie komórek nerwowych w
korze mózgowej.

Uszkadza serce czego objawem są: Arytmie, nadciśnienie, niewydolność krążenia, uszkadza
sam mięsień sercowy.

Alkohol powoduje stłuszczenie i stany zapalne wątroby oraz uszkadza regulację poziomu
cukru we krwi. Ponadto powoduje nieżyty przełyku, owrzodzenia żołądka i dwunastnicy,
stany zapalne trzustki, bezpłodność lub uszkodzenie płodu, obniża potencję u mężczyzn oraz
zwiększa podatność na choroby. Po spożyciu dużej dawki powoduje śmierć.

 S:

Dziękuję. Czy to wszystko?

Cisza.

Sąd wzywa na świadka Irenę Dziokowską.

Świadek wchodzi na salę, jest to kobieta z pierwszej scenki. Siada na krześle, na twarzy sińce.

S:
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Czy świadek potwierdza swoje zeznania?

Ś:

Tak, Wysoki Sądzie. Potwierdzam, że mój mąż Antoni, będąc pod wpływem tu obecnego
Etanola pobił mnie ciężko.

Pokazuje twarz i ręce...

Mam nadzieję, że ten typek dostanie karę śmierci!

S:

Świadek zachowa dla siebie własne poglądy!

Świadek wychodzi z sali. Sędzia daje znak woźnemu, ten mówi:

W:

Świadek Klementyna Matalik!

Nikt się nie zjawia. Sędzia daje znowu znak woźnemu. Ten mówi:

W:

Świadek Bogumiła Kowalska!

Wchodzi świadek.

S:

Proszę świadka o złożenie zeznań w sprawie. Przypominam o odpowiedzialności karnej
grożącej w wypadku składania fałszywych zeznań.

Ś:

Wysoki sądzie, mój chłopak, Maciek, był normalnym młodym człowiekiem. Do czasu aż
zaczął się zadawać z tym o typkiem

Wskazuje na oskarżonego

... potem stał się dziwny, zaczął się awanturować, bił mnie, wyzywał. W końcu nie
wytrzymałam i rzuciłam go. A dzisiaj zadzwoniła jego matka i powiedziała, że Maciek zapił
się na śmierć....

ukrywa twarz w dłoniach

S:

Dziękuję. Proszę zaprotokołować, że świadek rozpoznała oskarżonego...Koniec zeznań

Wstaje prokurator
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P:

Nie ulega wątpliwości, że alkohol jest oszustem i dostarcza ludziom fałszywych wskazówek
na swój temat. Na ten temat oszukują także różni ludzie – ci, którzy sami zostali oszukani
oraz ci, którzy na oszukiwaniu robią jakieś interesy: handlują alkoholem, uwodzą lub
manipulują innymi przy pomocy alkoholu.

Wysoki sądzie, oskarżony to osobnik bardzo niebezpieczny, wysoce zdemoralizowany i
odporny na resocjalizację. Charakteryzuje się działaniem z premedytacją i szczególnym
okrucieństwem. Wykorzystuje swoje ofiary w sposób wyjątkowo podły i podstępny. Nie ma
dla nich najmniejszej litości. Nie odczuwa współczucia ani nie żałuje popełnionych czynów.
Możemy więc bez wahania uznać go za osobnika patologicznego i niebezpiecznego dla
społeczeństwa. Mając na uwadze dobro społeczne wnioskuję o wymierzenie maksymalnego
wymiaru kary to jest dożywotniego pozbawienia wolności jak również kary dodatkowej-
konfiskaty majątku. Dziękuję.

Patrzy w kierunku adwokata, ten wstaje gwałtownie

A:

Wysoki sądzie, przedstawione zeznania jak również zebrany materiał dowodowy wydają się
wskazywać na mojego klienta jako jedynego winnego popełnionych przestępstw. Jest to
jednak podejście całkowicie niesprawiedliwe. Mojego klienta przedstawiono jako złoczyńcę,
brutala, zabójcę, niewychowanego osobnika o skłonnościach psychopatycznych. Tak nie jest.
Tego pana -

 Wskazuje na oskarżonego

 Nie jego winą jest to, że wykonywał to do czego został stworzony. On nie jest winny, winni
są ludzie którzy zbyt często nadużywali  jego przyjaźni.

To oni uważają że:

1.        Ci co mają mocne głowy mogą pić spokojnie.

2.        Jeśli jest w postaci wina lub piwa nie jest prawdziwym alkoholem.

3.        Każdy kierowca może się go trochę napić.

4.        Problemy z nim mają tylko prymitywni ludzie ze złych środowisk.

5.        Ważna jest jego siła woli i jeśli trzeba będzie zrezygnować z picia to się z niego
zrezygnuje.

6.        Ponadto alkohol jest dobrym lekarstwem na dolegliwości.

Alkohol to rozweselacz.

Kończąc, proszę o uniewinnienie mojego klienta. Dziękuję

 

S:
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Sąd udaje się na naradę.

 

Sędzia i ławnicy wychodzą. Teraz młodzież powinna zagłosować - winny czy niewinny. Wynik
powinien zostać zapisany. Po głosowaniu sąd odczyta wyrok zgodnie z wolą młodzieży.

 

Winny:

Sad uznaje oskarżonego winnym zarzucanych mu czynów i skazuje na karę
dożywotniego pozbawienia wolności oraz konfiskatę majątku

 

Niewinny

Sąd uznaje oskarżonego za niewinnego zarzucanych mu czynów.


