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Opracowanie: Dorota Sękala 

 
SCENARIUSZ  HAPPENINGU ANTYNI KOTYNOWEGO I ANTYALKOHOLOWEGO 

 
 
Data:   31 maja 2004 r. (Światowy Dzień bez tytoniu), godz. 9.30  

Wykonawcy: uczniowie gimnazjum 

Uczestnicy: wszyscy uczniowie gimnazjum 

Cel:  dostarczenie wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów i nadużywania 
alkoholu; promowanie zdrowego stylu życia 

 
Formy pracy: drama, tworzenie plakatów o tematyce antynikotynowej i antyalkoholowej, 

rozwiązywanie krzyżówek o tej tematyce, działania plastyczne - graffiti; life-ankieta 
„Czy pali Pan/Pani papierosy?” przeprowadzona z pomocą Policji wśród 
zatrzymywanych kierowców; rozdawanie owoców, soków i cukierków 

 
Konkursy: - na plakat promujący zdrowy styl życia pt. „Życie bez papierosa i alkoholu” 

ogłoszony na tydzień przed happeningiem; 
 
 - na graffiti o tematyce „Antyreklama tytoniowa i alkoholowa”  
 
Przebieg:  
 
I. ZAPOWIEDŹ 
 
Zapowiedź happeningu: w związku z obchodzonym dzisiaj „Dniem bez papierosa i alkoholu” 
pragniemy czynnie włączyć się w szeroki ruch oświatowy promujący zdrowie. Zdrowy człowiek, 
zdrowe społeczeństwo to doskonałe podstawy do osiągania osobistego oraz zbiorowego sukcesu. 
Dzisiaj zwracamy uwagę na nałogi odbierające zdrowie milionom Polaków, na palenie papierosów 
i nadużywanie alkoholu.  
Włącz się razem z nami do akcji: „Nikotyna to na twoje zdrowie kosa, a więc ... olej papierosa” 
oraz „Zamiast wódę chlać, lepiej soku w siebie wlać”! 
 
II. ZAPROSZENIE DO AKCJI 
 
Na przygotowanej scenie zawieszone powyższe hasła oraz plakaty o tematyce prozdrowotnej, 
antynikotynowej i antyalkoholowej; pusty kosz, wiaderko z wodą oraz kubki jednorazowego 
użytku, sprzęt nagłaśniający. 
 
Scenka I 
Grupa uczniów wbiega na scenę, zaczynają grać w piłkę. W tle rozbrzmiewa piosenka pt. „Szkoła” 
zespołu Elektryczne Gitary. Do grających uczniów zbliża się kolega – palacz z wielką makietą 
paczki papierosów, z której wystają atrapy papierosów. Na paczce napis: „Papieros albo zdrowie. 
Wybór należy do ciebie”. Palacz zachęca do częstowania się. Większość dzieci zdecydowanie 
odmawia, są jednak takie, które dają się namówić i odchodzą z palaczem na bok. „palą” papierosy (7 
osób). 
 
Scenka II 
Grupa, która już wcześniej przerwała zabawę, obserwuje palących. Uczniowie ci przechodzą do 
ławki z hasłami. Biorą plansze. Obnoszą je wysoko uniesione wzdłuż skupionej przy scenie 
widowni. Hasła spiker odczytuje głośno przez mikrofon. Każdy z uczniów po demonstracji swojego 
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hasła podchodzi do „palaczy”. Odbiera jednemu z nich papierosa, łamie i rzuca do kosza na śmieci 
(palacze każdorazowo sięgają po nowego).  
 

H a s ł a (propozycje): 
- Ciała smołowate, kwasy, pyły – to składniki, które w zdrowiu robią tyły! 
- Elegancka dziewczyno – nie pachnij nikotyną! 
- Zachwyca mnie szalenie moda na niepalenie! 
- Nie przystawaj z palaczami – rzuć palenie i bądź z nami! 
- Palenie możesz rzucić – udało się to milionom palaczy! 
- Jeszcze mleko ma pod nosem, a już buzia z papierosem! 
- Nikotyna to na zdrowie kosa, a więc ... olej papierosa! 
-  
III. ZAPROSZENIE DO POLEWANIA wodą papierosów (spiker) 
 
Hasłem „Nikotyna to na zdrowie twoje kosa, a więc ... olej papierosa!” zapraszamy was do oblania 
kubkiem wody papierosów, tej cichej trucizny naszego narodu. Jeżeli masz podobne zdanie, to 
niech ten symboliczny kubek wody zgasi papierosa palonego przez uzależnionego człowieka. Może 
jest nim ktoś z twojej rodziny, może sąsiad a może kolega z klasy. 
 
IV. OLEWANIE PAPIEROSÓW 
 
Pierwszymi olewającymi stertę połamanych papierosów są uczniowie występujący w scenkach. Za 
ich przykładem idą widzowie. W nagrodę otrzymują cukierek. 
 
V. PODZIĘKOWANIE za czynne poparcie i odczytanie komunikatu (spiker) 
 
Dziękujemy wszystkim za poparcie i nie napalanie się, jesteście OK. 
 
Mamy dla was kolejną propozycję. Kto wziął ze sobą coś do pisania, to niech się zgłosi do 
„zielonych daszków” z napisem „Żyj zdrowo!”, są tam krzyżówki o szkodliwości palenia i 
nadużywania alkoholu. Rozwiążcie krzyżówkę i oddajcie  „zielonemu daszkowi”. W nagrodę 
niespodzianka (sok).  
 
Uczniowie w czapkach z daszkami ruszają w tłum, rozdają chętnym krzyżówki, które należy oddać 
na zakończenie obu części happeningu. 
 
VI. „Zamiast wódę chlać, lepiej soku w siebie wlać!”? 
 
Osoby:   Mądry I, Mądry II, Mądry III, Ankieter, Mózg, Serce, Wątroba, Pijak, Uczeń I, 

Uczeń II, Uczeń III, Rodzina: Mama, Tata, Córka i Syn  
 
Scenografia: W głębi sceny napis „Pić albo nie pić...”. Z boku sceny widoczny upozowany „żywy 

obraz”: Pijak siedzi na podłodze z pochyloną głową przywiązany do butelki o 
wysokości 1,5 m. 

Inne rekwizyty: - serce, wątroba i mózg wykonane z tektury (ok. 1 m średnicy o anatomicznych 
kształtach) 

  - dwie plansze z napisami: „Prawda” i „Nieprawda”   
  - duża (1,5 m wysokości ) butelka wódki z tektury lub sklejki z ukośnym napisem 

C2H5OH 
Scenka I 
(Na scenie pojawia się trzech Mądrych) 
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Mądry I:  Napoje alkoholowe są tak stare jak dzieje człowieka. Już w erze neolitycznej  
używano alkoholu podczas obrzędów rytualnych. 

Mądry II: Napoje alkoholowe towarzyszą człowiekowi przez całe życie. Świętowanie narodzin 
dziecka to dobra okazja do wznoszenia toastów. Brzęk kieliszków urozmaica 
nastrojowe randki. Oblewanie awansu czy przyjęcie w nowym domu nie może odbyć 
się bez alkoholu. Jest on serwowany na zwykłych imieninach i na dyplomatycznych 
rautach. 

Mądry III: Ale alkohol to też domowe awantury, płacz dzieci, nieszczęśliwe żony i mężowie. 
Alkohol to delirium i utrata godności ludzkiej. 

Mądry I: W krajach europejskich można się spotkać z różnymi wzorami picia. Francuzi 
preferują wino. 

Mądry II: Niemcy i Anglicy piją ciężkie piwa i rozcieńczone napoje spirytusowe.  
Mądry III:  W środkowej i wschodniej Europie króluje wódka. W Polsce 50% osób pijących 

wódkę doprowadza się do stanu zamroczenia.  
Mądry II:  Ponad 80% dzieci ze szkół podstawowych miało już kontakt  z alkoholem.  
Mądry III: 8% uczniów systematycznie przychodzi do szkoły po spożyciu alkoholu. 
Mądry I:  W Polsce jest od 2-3 milionów ludzi nadmiernie pijących 
Mądry III:  Piwo, wino czy wódka to nie jest alkohol. To są napoje alkoholowe, w których 

alkohol jest rozcieńczony. 
Mądry II:  Uzależnienie się od alkoholu, czyli alkoholizm jest chorobą, która zaczyna się i 

rozwija podstępnie, bez świadomości zainteresowanej osoby. Polega na 
niekontrolowanym piciu napojów alkoholowych i może doprowadzić do 
przedwczesnej śmierci. 

Mądry III:  Dowiedzmy się co powoduje nadużywanie alkoholu w organizmie. 
 
Scenka II 
(wchodzą Mózg, Serce i Wątroba czyli uczniowie trzymający przed sobą tekturowe organy) 
 
Mózg: Jestem mózgiem alkoholika. Mam uszkodzone naczynia krwionośne. Grozi mi 

wylew. Moje komórki są zniszczone. Mój alkoholik ma obniżoną sprawność 
umysłową i zaburzenia psychiczne. 

Serce: Jestem sercem alkoholika. Moje mięśnie są uszkodzone. Krwinki czerwone nie chcą 
dojrzewać i cały organizm mojego alkoholika cierpi na nadciśnienie i niewydolność 
krążenia. 

Wątroba: Jestem wątrobą alkoholika. Jestem stłuszczona, cierpię na marskość. Regulacja 
poziomu cukru w ciele mojego alkoholika jest uszkodzona. 

 
(Mózg, Serce i Wątroba opuszczają scenę) 
 
Scenka III 
Mądry I: Alkohol jest dla zdrowych i dorosłych ludzi i nie trzeba z nim walczyć. Należy 

przeciwdziałać jego nadużywaniu i używaniu w nieodpowiednich okolicznościach. 
Mądry II: Należy powstrzymać się od korzystania z alkoholu do momentu uzyskania 

pełnoletności. Alkohol nawet w niewielkich ilościach poważnie zaburza proces 
dojrzewania fizycznego i psychicznego. 

Mądry III: Abstynencja rozwija sztukę życia. Popatrzmy jak może być miło.  
 
 
Scenka IV  
Mądrzy schodzą ze sceny. Pojawiają się Mama, Tata, Córka, Syn. Siadają przy stole, który stoi na  
środku sceny. Mama maluje sobie paznokcie lakierem. Córka odrabia lekcje, prosi tatę o pomoc w  
matematyce. Synek przynosi sok, szklanki i talerz z ciastkami. Mama rozlewa sok do szklanek.  
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Rodzina siedzi, pije sok, rozmawia. W tle płynie spokojna wesoła muzyka (np. Barry White). 
 
Scenka V 
(Pijak stojący z boku wychodzi na środek sceny, rozbrzmiewa piosenka pt. „Nie pij Piotrek” 
zespołu Elektryczne Gitary) 
 
Pijak: Połowę życia już straciłem 
 tyle alkohol zabrał mi  
 Z butelką w ręku wciąż błądziłem 
 Nie wierząc w trzeźwe, lepsze życie 
 Jedną myśl tylko miałem w głowie 
 Aby się upić każdego dnia 
 Jak nisko może upaść człowiek 
 Jak szybko można dotknąć dna 
 Nie chcę już pić, nie chcę już pić 
 Chcę się cieszyć każdym trzeźwym dniem 
 By nie spotkać się z tym dnem. 
 
Scenka VI 
(Pijak ustawia się ponownie z boku sceny. Wchodzą Ankieter i troje uczniów niosąc plansze z 
napisami: „Prawda” i „Nieprawda”. Ankieter staje naprzeciw trójki uczniów.) 
Ankieter: Alkohol jest oszustem i dostarcza ludziom fałszywych wskazówek na swój temat. 

Posłuchajcie różnych opinii na temat alkoholu i powiedzcie, które są prawdziwe. 
(zwraca się do zgromadzonych uczniów) 

 „Ci, którzy mają mocną głowę mogą pić spokojnie” Prawda, czy nieprawda? 
(zgromadzeni przed sceną uczniowie udzielają odpowiedzi, a następnie uczeń z 
odpowiednią planszą  podnosi ją do góry i jeszcze raz powtarza odpowiedź)   

Uczniowie: Nieprawda! (Uczeń I podnosi planszę)  
Ankieter: „Alkohol w piwie i winie jest inny i mniej groźny niż alkohol w wódce” Prawda, czy 

nieprawda? 
Uczniowie: Nieprawda! (Uczeń I podnosi planszę)  
Uczeń III:  Alkohol etylowy w piwie i winie jest taki sam jak w wódce. Ponad połowa osób 

uzależnionych piła przede wszystkim piwo. W jednej butelce piwa jest tyle samo 
alkoholu, co w jednej lampce wina i w jednym kieliszku wódki. 

Ankieter: „Kierowca może się trochę napić” Prawda, czy nieprawda? 
Uczniowie: Nieprawda! (Uczeń I podnosi planszę)  
Uczeń III: Nawet niewielka ilość alkoholu zmniejsza szybkość reagowania. 
Ankieter: „Istota uzależnienia polega na tym, że człowiek traci zdolność do kontroli swojego 

picia” Prawda, czy nieprawda? 
Uczniowie: Prawda (Uczeń II podnosi planszę) 
Uczeń III: Alkoholik pije nie dlatego, że chce, tylko dlatego, że musi. Alkoholizm jest taką 

właśnie chorobą, w której człowiek nie może zapanować nad przymusem picia. 
Alkoholizm jest uzależnieniem, podobnie jak narkomania, lekomania, palenie 
papierosów, hazard, telemania itp. 

Ankieter: „Problemy z alkoholem mają tylko prymitywni ludzie ze złych środowisk” Prawda, 
czy nieprawda? 

Uczniowie: Nieprawda! (Uczeń I podnosi planszę)  
Uczeń III: Dobre wychowanie i wykształcenie nie zabezpiecza przed uzależnieniem od 

alkoholu. 
Ankieter: „Alkoholizm można leczyć” Prawda czy nieprawda?   
Uczniowie: Prawda! (Uczeń II podnosi planszę)                                         
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Uczeń III: Alkoholizm można leczyć. Jest to bardzo długi proces. Służą temu oddziały 
odwykowe w szpitalach, ośrodki leczenia uzależnień, grupy AA (anonimowych 
alkoholików). Leczeniu alkoholika powinno towarzyszyć leczenie całej rodziny. Dla 
dzieci istnieją grupy samopomocowe Alateen, dla żon grupy Alanon. 

Ankieter: Najlepiej nie pić, popierać trzeźwość i abstynencję. 
Uczeń II: Prawda! (plansza w górę). 
  
Scenka VII 
(Pijak wychodzi na środek, wrzuca butelki do kosza, depcze i drze na kawałki butlę papierową) 
Pijak:   Dziś inne trzeźwe jest moje życie 
 Choć są problemy lecz chce się żyć 
 Bo odrzuciłem wreszcie picie 
 I nie chcę, nie chcę więcej pić 
 Teraz gdy widzę pijanych ludzi 
 Których policja i izba zna 
 To wiem, że warto się obudzić 
 By odbić się od tego dna 
 Nie chcę już pić, nie chcę już pić 
 Chcę się cieszyć każdym trzeźwym dniem 
 By nie spotkać się z tym dnem. (energicznie schodzi ze sceny) 
 
VI. ZAPROSZENIE do malowania graffiti 
 
Prosimy chętnych do malowania graffiti, najlepiej niech każda klasa wyznaczy swoich 
przedstawicieli. Temat: Antyreklama tytoniowa i alkoholowa. Nie zapomnijcie wymyślić hasła. 
Autorzy najciekawszej pracy zostaną nagrodzeni. Przewodniczących klas proszę o spisanie osób 
wykonujących graffiti. A więc zabierajcie się do pracy.  
 
A za chwilę nastąpi rozwiązanie konkursu na plakat promujący zdrowy styl życia pt. „Życie bez 
papierosa i alkoholu”. Zapraszamy jury do oceny prac.  
 
Prosimy jeszcze o trochę cierpliwości i oddanie rozwiązanych krzyżówek, za chwilę wyczytamy 
zwycięzców.   
 
(Zwycięzcy wszystkich konkursów wchodzą na scenę wraz ze swoimi pracami i otrzymują nagrody  
- soki.) 
 
VI. ZAKOŃCZENIE HAPPENINGU 
Dziękujemy wszystkim za udział. Jeżeli kogoś utwierdziliśmy, że słusznie postępuje nie paląc i nie 
używając alkoholu, lub komuś wskazaliśmy drogę do zerwania z tymi nałogami, to uważamy to za 
nasz wspólny sukces.  
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
I. Krzy żówka o szkodliwości palenia     
   
1. Kupując papierosy tracisz .....    
2. Jednym ze szkodliwych składników papierosa jest ....       
3. Człowiek, który zatruwa dymem środowisko to ..... 
4. Każdy papieros skraca ci ...... 
5. Od niego żółkną ci zęby. 
6. Jeśli palisz papierosy grozi ci ..... 
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7. Po spalonym papierosie masz nieprzyjemny ..... 
8. Paląc papierosy szkodzisz ...... i innym. 
9. Palenie papierosów to ....... 
10. Osoba niepaląca przebywająca wśród palaczy to tzw. .... palacz. 
11. Papieros albo .... – wybór należy do ciebie.       
       
       1          
2                 
       3          
    4             
   5              
       6          
       7          
       8          
       9          
      10           
   11              
 
HASŁO: ........................................................................................ !!! 
 
 
II. Krzy żówka antyalkoholowa      
 
1. Alkohol powoduje jej marskość. 
2. Konieczność picia alkoholu. 
3. Człowiek nadmiernie pijący alkohol. 
4. Alkohol zakłóca prawidłowy ................ młodego organizmu. 
5. Alkoholizm to ..................... . 
6. Możesz je stracić, gdy sięgasz po środki uzależniające. 
7. Przyrząd do badania trzeźwości kierowców. 
8. Alkohol zatruwa twój ......................... . 
9. Kierowca nie może ..................... alkoholu. 
10. Człowiek powstrzymujący się od picia alkoholu to ..................................... . 
 
 
1                
   2             
    3            
     4           
     5           
   6             
     7           
  8              
     9           
10                
 
 
HASŁO: ........................................................................................ !!! 
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III. Wzór Life – Ankiety „Czy pali Pan/Pani papierosy?”   
(ankieta została przeprowadzona wśród zatrzymywanych kierowców z pomocą Policji; kierowcy 
deklarujący niepalenie otrzymywali w nagrodę jabłko a kierowcy-palacze ulotkę o szkodliwości 
palenia.) 
 

 
Lp. 

 
Płeć 

Czy pali Pan/Pani 
obecnie? 

 Kobieta Mężczyzna Nie Tak 

Ile 
papierosów  
dziennie? 

Jak długo 
Pan/Pani 

pali? 

Czy kiedyś 
Pan/Pani 
palił/a? 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
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