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Występują: 

Kaśka- zwykła dziewczyna, nowa w szkole, bardzo radosna, ale 

brak jej asertywności.  

Matylda – wytycza trendy, jest głównym dowodzącym, potrzebuje 

atencji oraz kozła ofiarnego 

Paula - przytakiwacz, podlizuje się Matyldzie, jest przez nią 

wykorzystywana, lecz nie widzi w tym nic złego 

Nauczycielka- jest sprawiedliwa, nie chce się nazbyt angażować 

w sprawy uczniów, woli nie mieć problemów 

Oskar- za wszelką cenę chce być częścią grupy. Nie chce 

dokuczać Kasi, ale w innym wypadku byłby również na lini 

ognia, tym bardziej ze strony Dawida. 

Dawid- chłopak zapatrzony w siebie oraz w Matyldę. We 

wszystkim widzi dobrą zabawę. Wieczne dziecko.  

Miejsce akcji: Sala lekcyjna  

Scenografia:  

Trzy ławki, krzesło, lusterko, wystrój szkolny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCENA PIERWSZA 

 Matylda z Paulą siedzą i plotkują, wchodzi Kaśka 

(uśmiechnięta, wesoła). Podchodzi do Matyldy i podaje jej 

rękę. Ta patrzy na nią spod łba, mierzy ją wzrokiem, odpowiada 

z pogardą. 

Matylda 

Ty pewnie jesteś ta nowa… 

Kaśka 

Tak, Kaśka jestem. Pomyślałam, że może pokarzecie mi, gdzie, 

co jest i…. 

Matylda 

Po pierwsze: Nie przerywaj mi. Po drugie: Czy wyglądam jak 

GPS?, Po trzecie: skąd wzięłaś te ciuchy? Tutaj się takich 

szmat nie nosi. 

Kaśka 

Myślałam, że są okej… 

Matylda 

Może jestem w stanie jakoś ci pomóc… Słuchaj, zaraz wejdzie 

Wiedźma… a nam nie za bardzo chce się uczyć, jak zrobisz jakąś 

akcję, to jestem przekonana, że uda nam się dogadać.  

Kaśka  

Co niby miałabym zrobić?  

Matylda 

Kochana, nie będę myśleć za ciebie. Niech główka pracuje. I 

Lepiej się przebierz. Na twoje szczęście, mam zapasową bluzę.  

Kaśka 

Dzięki, to widzimy się w klasie. 

   Wychodzi 

Paula 

Widziałaś jej ubrania? Były takie dziwne… 

 



Matylda 

To strasznie niemodne teraz. Wszyscy wiedzą, że czarny to 

jedyny kolor, który wygląda dobrze.  

Paula 

Jak widać nowa musi się jeszcze nauczyć kilku zasad.  

Matylda 

Po co w końcu się chodzi do szkoły? By się uczyć. Chyba nasza 

nowa „koleżanka” jest trochę niedorozwinięta, trzeba będzie 

jej pomóc, nie sądzisz?  

Paula 

Stanowczo potrzebuje twojej pomocy… widziałaś jej buty? I te 

włosy? Kto się tak czesze?  

Na scenę wchodzą Oskar z Dawidem 

Oskar 

Hej, o czym mówicie?  

Matylda 

O takiej nowej.  

Oskar 

Widziałem ją. Wyglądała inaczej. 

Dawid  

Stary, to była wariatka.  

Matylda 

Właśnie mówiłam. Trzeba jej pokazać, kto tu rządzi. Wchodzisz 

w to? 

Dawid 

Jasne!  

Oskar 

   Po chwili 

Oczywiście.              (Wychodzą) 



SCENA DRUGA  

Wchodzi Kaśka, już w czarnej bluzie. Stoi z klejem w ręce. 

Przy krześle, waha się. W rezultacie rezygnuje. W tym 

momencie. Wchodzi reszta klasy, Oskar z Dawidem, siadają na 

dwóch ławkach, ale blisko siebie. Paula trzyma torbę Matyldy, 

siada w ławce. Matylda podchodzi do Kasi.  

Matylda 

I jak nowa? Załatwione?   

Kaśka  

Nie chciałam tego zrobić, wiesz ja nie jestem taka… 

Matylda 

Żartujesz, prawda?  

Kaśka 

Nie… 

 

Matylda 

Kochana by zaistnieć w tej szkole, musisz się trzymać mnie. 

Albo jesteś ze mną, albo przeciwko mnie, a nie chcemy, by 

stała ci się krzywda, prawda?  

Kaśka  

Nie, nie chcę… 

Matylda 

Właśnie, dlatego musisz się mnie słuchać.  No już, to tylko 

krzesło.  

Kaśka  

Może zrobimy coś innego? 

Matylda 

Myślisz, że kim ty jesteś? Że jesteś ładna, dobrze się 

ubierasz, masz jakieś zdanie? Dziewczyno, czy ty kiedykolwiek 

widziałaś się w lustrze? Pewnie pękło nim zdążyłaś cokolwiek 

zobaczyć… Oświęcę cię w takim razie. Nie jesteś pępkiem 

świata. Te twoje ciuchy nadają się tylko, jako wycieraczki. 



Kasia próbuje coś powiedzieć, w rezultacie siada 

przed chłopakami i chowa twarz w ramionach. Matylda 

przybija piątkę z Paulą, smarują krzesło klejem i 

siadają na miejscach obok chłopaków.  Wchodzi 

nauczycielka. 

Nauczycielka  

Witam wszystkich. Praca domowa odrobiona? Zadanie dziesiąte…. 

Widzi klej 

Kto postanowił być takim śmieszkiem? Dawid, Oskar?  

Dawid 

Chciałbym, żeby to była moja sprawka, jednak to nie ja Proszę 

Pani.  

Nauczyciela  

Jak nikt się nie przyzna, to wszyscy dostaniecie karę… 

Matylda 

Pani Profesor, widziałam tę nową, jak się kręciła obok Pani 

biurka.  

Nauczycielka  

Widzę, że mamy nowego żartownisia w klasie.  

Kasia 

Ja…(widzi spojrzenia klasy) Tak, to moja wina.  

Nauczycielka 

Myślałam, że jako nowa uczennica będziesz miała więcej oleju w 

głowie.  

Kasia  

Przepraszam. 

Nauczycielka  

No dobrze… Dziś puszczę Ci płazem, ale niech to będzie 

ostatnie ostrzeżenie.  

 



Kasia 

Dziękuję, Pani Profesor.  

Nauczycielka 

Już koniec przedstawienia. Wracamy do zajęć. 

Oskar 

   Pochyla się do nowej 

Nie bierz tego do siebie. To tylko żarty … 

Dawid 

Dawid również się pochyla, ciągnie ją za włosy 

 Lepiej je zetnij, jeszcze się zaplączesz we własnych 

kołtunach.  

Przybija piątkę z Oskarem 

Nauczycielka  

Będziemy dziś pracować w grupach. Dobierzcie się w pary.  

Po chwili 

Kaśka, dosiądź się do Matyldy.  

Kaśka 

Jestem już w grupie z Oskarem i Paulą.  

Nauczycielka  

Matylda jest najlepszą uczennicą, pokaże Ci, co do tej pory 

robiliśmy.   

  Kasia niechętnie siada obok Matyldy 

 

Matylda 

Lepiej weź drugie krzesło. To może nie wytrzymać twojej wagi. 

śmieją się 

Paula rzuca w nauczycielkę kulką z papieru. 

Nauczycielka oburzona odwraca się.  



Nauczycielka 

Kto to zrobił!?  

Wszyscy  

Kaśka! 

  Kasia zdziwiona podnosi wzrok znad zeszytu 

Basia  

Sama widziałam. I jeszcze się chwaliła, jaki to będzie 

wspaniały żart.  

Nauczycielka 

Myślałam, że uczennica z tak dobrą opinią z poprzedniej szkoły 

będzie miała trochę więcej szacunku, ale się pomyliłam. Czy ty 

rozumiesz konsekwencje swoich czynów? 

Kaśka  

Widząc wyczekujące spojrzenia klasy, wstaje i mówi 

załamującym się głosem 

Tak, proszę Pani… 

Nauczycielka  

Szepta coś, jak to być trudno nauczycielem 

 Porozmawiamy o tym po lekcji. Idź do Basi. Oskar, do Matyldy.  

Dawid 

Stary, co taki przygnębiony jesteś? Na zabawie się nie znasz? 

Asia  

No właśnie. Widziałeś, jak przyszła ubrana do szkoły.  Te 

kolorowe ubrania, okropność… Próbuje na siebie tylko zwrócić 

uwagę. No dalej Oskar, pamiętasz? Kto nie z nami… 

Dawid  

…Jest przeciw nam i nie jest w drużynie.  

Oskar kiwa głową 

  No dobra.   Trzeba jej pokazać, gdzie jej miejsce.  

Dawid podchodzi do Kaśki. Uderza książką w jej głowę 



Kaśka  

Auu! 

Nauczycielka  

Co to znowu za hałasy? Dawid, Kasia, dlaczego stoicie? 

 Dawid lekko popycha Kaśkę, do odpowiedzi 

Kaśka  

To moja wina Pani Profesor, bo ja… miałam pająka na głowie i 

poprosiłam Dawida, by go zabrał, Dawid uderzył mnie książką w 

głowę, by oczywiście mi pomóc.  

Nauczycielka  

Kasiu, naprawdę przyprawiasz mnie dziś o mdłości. Wiem, że to 

twój pierwszy dzień i ciężko ci się przystosować, ale to nie 

powód, by przeszkadzać w lekcji. Podziękuj Dawidowi za pomoc i 

przeproś wszystkich.  

Kaśka 

Przepraszam.  

Nauczycielka  

Kasiu rozumiesz oczywiście, że muszę ci wpisać uwagę? Nie 

pierwszy raz dzisiaj przeszkadzasz mi w prowadzeniu zajęć.  

Kasia  

Dobrze, Pani Profesor… 

Nauczyciel  

Wpisuje uwagę, dzieli słowa, by wszyscy słyszeli 

Uwaga: Naganne zachowanie, Opis: Uczennica niepotrzebnie dała 

się uderzyć książką w głowie, przeszkadzając innym uczniom… 

Mam nadzieję, że czegoś cię to nauczy…  

Dzwoni dzwonek, Kaśka ucieka z płaczem, reszta 

wychodzi, śmiejąc się.  


