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OSOBY: 
DOMINIK - chłopiec z zespołem Downa, uczeń II kl. gimnazjum 

SOBOWTÓR DOMINIKA - wyobrażenie chłopca 

MAMA DOMINIKA - samotna matka wychowująca syna  

MARTA - koleżanka szkolna Dominika 

KASIA - klasowa gwiazda  

KAMIL - klasowy łobuz 

SĄSIADKA - osoba niezwykle wścibska 

NAUCZYCIELKA JĘZYKA POLSKIEGO 

NAUCZYCIEL BIOLOGII 

 

Akt I 

Scena I 

 
(Warszawa. Nowe mieszkanie Dominika i jego mamy. W kuchni i przedpokoju mnóstwo 

paczek. Ogólny rozgardiasz związany z przeprowadzką. Mama miota się po mieszkaniu, 

próbuje uprzątnąć rozrzucone rzeczy, a Dominik stoi przed oknem i spogląda przez nie.) 

 

MAMA 

Dominik! Stało się. Musimy przyzwyczaić się do nowego domu. Ja wiem, że nie będzie ci 

łatwo, ale w Gdańsku też nie było, a daliśmy sobie radę. 

 

DOMINIK 

Gdyby nie ojciec, byłoby inaczej! 

 

MAMA 

Nie obwiniaj go. Jemu też nie jest łatwo. Widziałeś, że prawie płakał, gdy wyjeżdżaliśmy. 

 

DOMINIK 

Pewnie! Pewnie! Jest się nad kim użalać. On ma mnie gdzieś to i ja mam go gdzieś! 

W czym ten nowy syn jest lepszy ode mnie?!  

(Dzwoni dzwonek. Mama chłopca otwiera drzwi i widzi starszą kobietę trzymającą brytfankę 

z ciastem.) 

SĄSIADKA 

Dzień dobry. Słyszałam, że państwo wprowadziliście się niedawno, więc upiekłam ciasto na 

dobre powitanie. 

(Kobieta spogląda na chłopca.) 

Ojej, ale chińczyk! A ojciec to z Chin czy Polak? (Niby ubolewa.) Na pewno jest pani trudno 

z takim obciążeniem. (Wskazuje na chłopca.) 

DOMINIK 

(Patrzy ze złością na kobietę i wychodzi do swojego pokoju.) 

MAMA (bardzo zdenerwowana) 

Słucham?! Co pani powiedziała o moim synu?! Nie ma pani prawa wyrażać się tak o nim! 

Niech pani natychmiast opuści to mieszkanie! 

(Wyrzuca kobietę z mieszkania a za nią ciska ciastem.) 
 

Scena II (Scena lustrzana) 

 
(Wieczór. Dominik leży w swoim pokoju na łóżku i rozmyśla. Scena ukazuje tę samą 

sytuację, ale bohaterem jest zdrowy Dominik.) 
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(Dzwoni dzwonek. Mama chłopca otwiera drzwi i widzi starszą kobietę trzymającą brytfankę 

z ciastem.) 

SĄSIADKA  

Dzień dobry. Słyszałam, że państwo wprowadziliście się niedawno, więc upiekłam ciasto na 

dobre powitanie.(Spogląda na chłopca.) Ojej, jakiego ma pani pięknego syna! Taki wysoki  

i wysportowany. (Wskazuje na chłopca.) Na pewno jest pani dumna z niego. Trenujesz coś?  

 

SOBOWTÓR DOMINIKA (Uśmiecha się do kobiety.) 

Ma pani rację, trenuję karate. Mój sensei jest bardzo wymagający, ale nie narzekam. Dzięki 

intensywnym ćwiczeniom mam taką sylwetkę.  

 

MAMA 

Dziękujemy bardzo za ciasto. Może pani z nami usiądzie. Zrobię kawę do tej wspaniałej 

szarlotki. 

(Wszyscy przechodzą do kuchni.) 

 

(Dominik budzi się z letargu i uświadamia sobie smutną rzeczywistość.) 

 

Scena III 
 

(Pracownia polonistyczna w nowej szkole Dominka. Dominik stoi na środku klasy. 

Wychowawczyni przedstawia chłopca.) 

 

NAUCZYCIELKA JĘZYKA POLSKIEGO  

Poznajcie naszego nowego ucznia.  

 

DOMINIK 

Mam na imię Dominik. Wcześniej mieszkałem w Gdańsku, ale od wczoraj mieszkam  

w Warszawie. Lubię konie i książki przygodowe. A w ogóle to jestem łasuchem, choć nie 

wyglądam na to. 

(Z końca klasy słychać śmiechy. Bohater zauważa Kasię - przepiękną dziewczynę i siada 

obok niej. Kasia spogląda na niego z pogardą.) 

KASIA 

Spadówa! 

 

DOMINIK  

No coś ty. Nie pogryzę cię. 

(Dziewczyna patrzy na niego z pogardą i ostentacyjnie przesiada się do innej ławki. 

Dominik spuszcza wzrok i słyszy szepty) 

- Ty, to naprawdę Down.  

- Wygląda jak Chińczyk. 

- Dominik, ty Downie! 

(Dominik zamyśla się i ponownie wyobraża sobie sytuację, w której jest taki sam jak inni.) 

 

Scena IV (Scena lustrzana) 
 

NAUCZYCIELKA JĘZYKA POLSKIEGO  

Poznajcie naszego nowego ucznia.  
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SOBOWTÓR DOMINIKA 

Mam na imię Dominik. Wcześniej mieszkałem w Gdańsku, ale od wczoraj mieszkam  

w Warszawie. Lubię konie i książki przygodowe. A w ogóle to jestem łasuchem, choć nie 

wyglądam na to. 

(Z końca klasy słychać głosy podziwu. Bohater zauważa Kasię - przepiękną dziewczynę  

i siada obok niej. Kasia spogląda na niego zalotnie. Widać, że chłopak jej się podoba.) 

 

KASIA 

Hej! Jestem Kasia. Fajnie, że doszedłeś do nas. 

 

SOBOWTÓR DOMINIKA 

Dzięki, mogę usiąść koło ciebie? 

 

KASIA 

Tak, jasne. Właśnie chciałam zapytać o to samo. 

(Dziewczyna patrzy na niego z podziwem i szybko robi miejsce na ławce na jego rzeczy. 

Dominik patrzy na dziewczynę i słyszy szepty.) 

- Ale przystojny. 

- Czemu usiadł akurat z nią… 

- Ciekawe czy ma dziewczynę? 

(Dominik wybudza się ze swojego ,,snu” i widzi przed sobą wychowawczynię, która  

spogląda na niego ze złością.) 

 

NAUCZYCIELKA JĘZYKA POLSKIEGO 

Skup się w końcu na lekcji! 

(Dzwoni dzwonek.) 

 

Scena V 
 

(Przerwa. Dominik siedzi sam w ławce. W pewnej chwili podchodzi do niego Marta- 

koleżanka z klasy.) 

MARTA 

Cześć. Jestem Marta. 

 

DOMINIK 

Ty też chcesz się ze mnie ponabijać? 

 

MARTA 

Nie, chciałam się tylko przywitać. Wydajesz się być całkiem fajny. (Uśmiecha się.) 

 

DOMINIK 

Dzięki. 

 

MARTA 

Wiesz, ja też nie jestem zbyt lubiana w klasie. Jestem taką szarą myszką. Przezywają mnie 

,,decha”. Często mnie tak przezywają. W sumie codziennie. Staram się nie zwracać no to 

uwagi, mimo że czasami się nie da, więc wiem, jak się czujesz. Oprócz tego mam inne 

problemy, ale nikt o nich nie wie i wolę, żeby nikt na razie nie wiedział. A jeśli chodzi  

o naszą klasę, to nie przejmuj się nimi. To idioci. I wiesz, że… 

(Dominik słuchając tego, co mówi Marta, czuje się speszony i ucieka. Zdziwiona Marta 

odchodzi.) 
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Scena VI 
 

(Dominik wraca do domu. Nie zauważając matki, siada przed komputerem.) 

MAMA 

Jak było w pierwszym dniu szkoły? 

 

DOMINIK 

Nieważne. 

 

MAMA 

Coś się stało, synku? 

 

DOMINIK 

Nic! Przestań mnie już o to pytać! 

 

MAMA 

Wiesz, że ze mną możesz porozmawiać o wszystkim. Jeśli coś się stało, to powiedz. Razem 

rozwiążemy ten problem. 

(Dominik zaczyna płakać, a mama zaniepokojona przytula syna.) 

 

DOMINIK 

Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że nikt mnie nie polubi. Tylko nie wiem, dlaczego. 

Przecież jestem jak inni, a przynajmniej staram się być jak oni. 

 

MAMA 

Wiem, że może być ci ciężko, ale osoby, które są wobec ciebie niemiłe, nie są nic nie warte. 

Nie przejmuj się nimi. Na pewno kiedyś znajdziesz przyjaciela, który dostrzeże w tobie to, co 

najlepsze. 

 

DOMINIK 

Zawsze tak mówisz, ale ty sama wiesz, że to nieprawda. 

(Dominik zdenerwowany udaje się do pokoju i za sobą trzaska drzwiami.) 

 

Scena VII 

 
(Kolejny dzień. Dominik idzie do szkoły. Na szóstej lekcji odbywa się pogadanka  

o genetyce.) 

 

NAUCZYCIEL BIOLOGII 

Istnieje wiele chorób o podłożu genetycznym. Są one wynikiem złego układu chromozomów. 

Jedną z nich jest zespół Downa.  

 

KASIA 

No i mamy tego przykład. Nie musimy daleko szukać.  

(Szept z tyłu klasy.) 

Dominik, ty Downie! 

 

NAUCZYCIEL BIOLOGII 

Kto to powiedział? 

(W klasie cisza.) 
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NAUCZYCIEL BIOLOGII 

No, nie ma odważnych, żeby się przyznać. 

 

(Klasa zaczyna śmiać się z Dominika, a on wybiega z sali. Nauczyciel próbuje uspokoić 

klasę, jednak to nie pomaga.) 
MARTA 

Przestańcie! Wy nic nie rozumiecie! 

KASIA 

Decha się odezwała. (Śmieje się.) 

(Marta wybiega z klasy i siada obok chłopca.) 

MARTA 

Widzisz mówiłam, że to idioci. 

 

DOMINIK 

Gdybym był zdrowy, byłoby inaczej. Jestem beznadziejny. 

 

MARTA 

Nie mów tak! Jesteś super. Tylko w to nie wierzysz. 

 

DOMINIK  

Serio tak myślisz? 

 

MARTA 

Tak. Ja bardzo chciałabym zaprzyjaźnić się z taką osobą jak ty. 

(Marta i Dominik wracają do klasy. Mimo śmiechów za plecami, skupiają się na lekcji. Po 

lekcji Dominik wychodzi przed szkołę i czeka na swoją mamę. W pewnej chwili dzwoni 

telefon i Dominik odbiera.) 

 

DOMINIK 

Halo?! 

 

MAMA 

Przepraszam synku, ale zatrzymali mnie w pracy i nie mogę po ciebie przyjechać. Musisz 

dzisiaj wrócić do domu na pieszo. Dobrze? 

 

DOMINIK (Dominik odpowiada ze smutkiem) 

No dobrze. 

 

MAMA 

Nie złość się. Obiecuję, że jak wrócę, to resztę wieczoru spędzimy razem. 

 

(Mama Dominika rozłącza się. Chłopiec idzie przez park. Nagle podchodzi do niego grupa 

uczniów z klasy i zaczyna z niego drwić.) 

 

KASIA 

 Zobaczcie! Down idzie.  

(W tłumie słychać obrazy) 

- Ale pokraka. 

- Dziwak. 

- Zobaczcie, jak on chodzi! 

 



6 
 

DOMINIK 

Przestańcie! Odczepcie się ode mnie. Mam was dosyć! 

 

KASIA (ironicznie) 

Nie przesadzaj. Nie chcesz z nami pogadać? 

 

DOMINIK 

Zostawcie mnie.  

(Kamil próbuje zatrzymać Dominika, chce go uderzyć, ale przypadkowo trafia w Kasię. 

Dziewczyna upada i traci przytomność.) 

KAMIL 

Co się dzieje?! Kaśka wstawaj!  

(do kolegów) 

Chłopaki, wiejemy! Ten czub się wykręci, wszystko będzie na nas. Nikt nie uwierzy, że to był 

przypadek. Oskarży nas o napaść, a takie czuby jak on są zawsze chronione. 

(Kamil z kolegami ucieka. Zostaje tylko Dominik, który wzywa karetkę i rozpoczyna 

reanimację.) 

 

Scena VIII 
(Następnego dnia. Dominik siedzi przed pracownią biologiczną. Podchodzi do niego Kasia.) 

 

KASIA 

Cześć Dominik. Chciałam ci tylko powiedzieć… Chyba wiesz, że gdyby nie ty, nie wiadomo, 

co by się ze mną stało. Tak naprawdę to przez przypadek wyszło, że mam poważną wadę 

serca i muszę przejść operację. Lekarz powiedział, że mogłam w każdej chwili umrzeć. Jak 

widzisz, zawdzięczam ci życie. 

 

DOMINIK 

Nie ma sprawy. 

 

KASIA 

To co? Zostaniesz moim przyjacielem? Wiem, że byłam dla ciebie wredna, ale dopiero teraz 

zrozumiałam, co jest w życiu najważniejsze. 

 

DOMINIK 

Spoko. Ja to wiem od dawna. 

 

 

Scena IX (Scena lustrzana) 
 

(Dominik staje na brzegu sceny i zachowuje się tak, jakby stał przed lustrem.) 

DOMINIK 

Chyba mogę być z siebie zadowolony? No bo, czym ja się różnię od innych? Dominik, ty 

Downie, jesteś super gościu. A ty, L U S T R Z A N Y ,  znikaj. 

 

 
 

 

 

 

 


