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Scenariusz 

„Dzień bez papierosa” 
 
 

Scenografię stanowią plakaty malowane przez uczniów o tematyce 
antynikotynowej oraz hasła antynikotynowe. 
 
Część artystyczna: 
 
Zapraszamy serdecznie wszystkich gości, 
Do oglądania plakatów i zachowania trzeźwości umysłów waszych, 
Abyście, jeśli palicie, więcej nie palili !! 
 
Piosenka  na melodię przeboju Lady Pank „Mniej niż zero” 
 
Zwrotka: 
 
Myślisz może, że więcej coś znaczysz, 
Gdy palenie uprawiasz co dzień, 
Twoje miejsce na ziemi tłumaczy, 
Zaliczona paczuszka LM, 
Lecz mylisz się, o tak 
Rozumu wciąż ci brak 
 
Ref: 
 
Żeby rzucić to palenie/bis 
O,o,o,o 
 
A oto fakty drodzy przyjaciele: 
Papieros, no cóż, 
Wcale nie jest z niego sknera, 
Bowiem wszystko to, co w sobie zawiera, 
Zostawia nam w organizmie z hojnością szczerą. 
 
Posłuchaj tylko młody przyjacielu, 
Dym tytoniowy to: 
Ponad 400 związków chemicznych, w tym ponad 40 substancji rakotwórczych, 
Z których niestety po latach palenia, 
Plon zbiera „rak”, tak choroba, gdybyście nie wiedzieli 
 
Zatem, hojność „pana” papierosa, 
Nie wychodzi nam na zdrowie. 
 
Gdy kontakty z owym stworem są już bliskie kilu lat, wiedzą o nim: 
Nasze włosy, zęby, język, tętnice oraz serce oczywiście. 



Twoja i moja pamięć nie posłucha 
 
Palić, nie palić? Oto jest pytanie? 
Jakaż dziś prosta jest odpowiedz na nie. 
Gdy przyjechałem tu do Ludwinowi, 
I usłyszałem mądrych dzieci słowa. 
 
Papierosie śmierdzący, ty zabierasz zdrowie 
Ile kieszeń ma zyska, ten tylko się dowie, 
Kto cię rzucił, 
Dziś szpetność twą w całej osobie, 
Widzę i opisuję, nie tęsknię za tobą. 
 
Niechaj że narody wżdy postronne znają 
Że Polacy nie gęsi, palenie rzucają. 
 
A teraz posłuchajcie wiersze napisaliśmy my, uczniowie tej szkoły: 
 
Nikotyna, nikotyna. 
To nie dla nas jest rodzinka. 
Dla nas tlenek najważniejszy. 
Wtedy człowiek dużo lżejszy. 
 
Nie pal, bo to nie dla ciebie. 
Niech  pali ten kto nie dba o siebie. 
Jeśli chcesz doczekać wiosny, 
Musisz uśmiech mieć radosny, 
Słuchaj mnie palaczu miły 
To ci będą żeby lśniły. 
 
 Mówią starsi, mówią młodzi. 
Że palenie zdrowiu szkodzi. 
Nawet święto wymyślili, 
Żeby ludzie mnie palili. 
 
Ostrożnie z papierosami, bo nie raz tak bywa. 
Papierosów przybywa, a ludzi ubywa. 
 
(piosenka na melodię piosenki Marka Grechuty) 
 
Gdy cię nie widzę, nie wdycham nie płaczę. 
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. 
Odkąd zrobiłem mocne przyrzeczenie, 
Aby raz wreszcie rzucić to palenie, 
I wcale ciebie nie potrzebuję, 
Teraz mi dobrze, 
Dobrze się z rym czuję, 
La,la,la,la 
 
Posłuchajcie teraz moimi mili co wieszczowie o nim mówili: 



(wiersze poetów przerobione na potrzebę inscenizacji) 
 
Był raz mądry Gabryś,  
A wiecie co robił? 
Kiedy widział stonkę, papierosy drobił, 
Bo myślał tak sobie: nikotyna truje, 
Jak stonka spróbuję, zaraz wykituje. 
 
Jeśli nie chcecie mojej zguby, rzuć palenie o mój luby! 
 
Siedzi ptaszek na drzewie, 
Ludziom się dziwuje. 
Że tak wielu z nich pali, 
Choć papieros truje. 
 
Precz z moich oczu – marny papierosie. 
Precz z mego serca. I serce posłucha. 
Precz z mej pamięci! nie tego rozkazu, 
Pamiętajcie zatem nasi  drodzy, 
Przyjaźń z papierosem bardzo szkodzi 
I źle każdy na tym wychodzi, 
Kto w kieszeniach dorosłych szuka go ukradkiem 
I zawiera z tym draniem „pakcik” na zdrowie. 
I nawet diabeł ci powie, że z niego większa szelma niż on, 
Co w złych kontraktach z człowiekiem zabłysnął. 
 
(piosenka na melodię piosenki „chłopaki nie płaczą” 
 
Mówią do mnie choć zajarać 
Przecież facet z ciebie jest. 
A ja mówię, ty ofiaro, zdrowie tracisz pet za pet. 
Ale nie bój nic, przyjdzie taki czas, 
Rzucisz wszelki dym 
Wrócisz pośród nas 
 
Ref: uczniowie ooooo, nie płaczą oooo/bis 
  

 


