
„ZMOWA” 

film fabularny,6 min 

scenariusz Zofia Kostyła 

 

                                                     

SCENA 1  WN/ DZ  SZKOŁA 

Uczniowie przygotowują się do lekcji. Do sali  wchodzi wychowawca z nową uczennicą – 
ROZALIĄ (13 l.). ROZALIA jest blada i ma na głowie czapkę.  

 

WYCHOWAWCA 

- Dzień dobry! Na początku mam do was sprawę. Do naszej klasy dołączy 
nowa uczennica, ROZALIA. Zaopiekujcie się nią.. Usiądź w trzeciej ławce, obok 
ŁUKASZA. 

 

ŁUKASZ jest niechętny ROZALII. Między uczniami słychać ciche rozmowy i śmiechy. 
Nauczyciel ucisza wszystkich i zaczyna lekcję.  

 

SCENA 2 WN/DZ SALA GIMNASTYCZNA 

ROZALIA siedzi w czapce pod ścianą i „grzebie” w telefonie, podchodzą do niej koleżanki w 
strojach sportowych. 

 

KOLEŻANKA 1 

- A Ty nie ćwiczysz? 

ROZALIA 

- Nie, jestem przeziębiona. 

 

KOLEŻANKA 2 

(złośliwie) 

  - To załóż jeszcze kurtkę. 



 

Dziewczyny śmieją się, idą grać w siatkówkę, ROZALIA patrzy na nie. 

 

SCENA 3 WN/DZ SALA LEKCYJNA  

Trwa lekcja. Nauczyciel rozwiązuje zadanie na tablicy. Uczniowie przekazują sobie kartkę z 
rysunkiem głowy z dorysowanymi pasożytami i podpisem Rozalia. Kartkę dostaje ŁUKASZ i 
zaczyna się śmiać. ROZALIA udaje, że tego nie widzi. Dzwoni dzwonek. Wszyscy wychodzą 
z  sali. 

 

SCENA 4 WN/DZ KORYTARZ SZKOLNY  

Przerwa. Uczniowie stoją w grupach. Rozalia siedzi samotnie pod ścianą i ma telefon. 
Spogląda na grupkę lansiarskich dziewczyn z klasy, które wyraźnie o niej plotkują, wśród 
nich jest też  ŁUKASZ. ROZALIA zakłada słuchawki na uszy, uczniowie wchodzą do klasy, 
ROZALIA zostaje. 

 

SCENA 5  PL /DZ BULWAR  

ROZALIA idzie na bulwar , siada na brzegu morza i załamana dzwoni do mamy . Na głowie 
ma  czapkę i kaptur. 

ROZALIA  

- Mamo, chcę wrócić do starej szkoły. Oni są straszni. Nie wytrzymam tutaj.  

 

 GŁOS MAMY 

- Przecież wiesz czemu się przeprowadziliśmy. Dałaś radę w gorszych 
chwilach- teraz też sobie poradzisz, bardzo Cię kocham. 

 

Rozżalona dziewczynka rozłącza się i kładzie się na piasku.  

 

SCENA 6  PL /DZ WEJŚCIE DO SZKOŁY 

Uczniowie wchodzą do szkoły. 


