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„WSZYSTKO TO JU Ż BYŁO I NIE WRÓCI WI ĘCEJ...”

SCENARIUSZ PROGRAMU STUDNIÓWKOWEGO

Program ten może zostać przedstawiony przez uczniów klas maturalnych zaproszonym
gościom w przeddzień balu studniówkowego na szkolnej scenie.
NARRATOR I
( Powitanie zaproszonych na program gości – dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców...)

NARRATOR II
Dzisiejsze uroczyste spotkanie ma wyjątkowy charakter. Oto przed nami 100 dni do – jak

dotąd – najważniejszego sprawdzianu z wiedzy i dojrzałości, do egzaminu maturalnego.
Jutro pierwszy prawdziwy bal w naszymżyciu – także przedsmak dorosłości. Zdajemy sobie
sprawę z tego,że opuszczamy krainę dziecięcych marzeń i wchodzimy wświat dorosłych.
Czekaliśmy na ten moment, a nagle okazuje się, że jest w nas jeszcze obawa przed
nieznanym.

NARRATOR I
Dzisiejszego wieczoru chcielibyśmy w krótkiej części artystycznej podsumować pewien

etap naszegożycia – od dzieciństwa aż do dziś. A może nawet nieśmiało zerkniemy w
przyszłość?
Tak jak potrafimy najlepiej, postaramy się umilić Państwu chwile spędzone z nami. Niech
występ każdego z nas będzie podziękowaniem dla naszych rodziców, dyrekcji szkoły,
wychowawców i nauczycieli za wszystko dobro, którym nas obdarzyliście.

Recytator I
Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. (...)
Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

Wisława Szymborska „Nic dwa razy”
NARRATOR II
Upływający czas nie jest jednak w stanie zatrzeć wspomnień z dzieciństwa.

Szczęśliwa młodość!.. nawet smutki
Zaprawne ma rozkoszą.
Dzień szczęścia długi...żalu - krótki;
Łzy ulgę jej przynoszą.

Szczęśliwa młodość!... swe boleści
W słowiczym oddaśpiewie
I echem własnych skarg się pieści,
I o swym szczęściu nie wie!

Adam Asnyk „Szczęśliwa młodość!”

SCENA I
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Dziecko
- Tato, tato, a ty umiesz czytać?

Tato
- No, pewnie,że umiem. O, posłuchaj: „ Piłkarska liga mistrzów – Ajax Amsterdam – AS
Roma 2:1, Arsenal Londyn – FC Valencia 0:0, Inter Mediolan....

Dziecko
- Ależ tato, nie tak. Czy bajki umiesz czytać?

Tato
- Bajki?? No, nie wiem, ale spróbuję:
- Dawno, dawno temu naświecieżyły same babcie, same Czerwone Kapturki i wilk.

Byłoby tak do dzisiaj, gdyby nie to,że wilk powyżerał prawie wszystkie babcie i prawie
wszystkie Czerwone Kapturki. Została tylko jedna babcia, jeden Czerwony Kapturek i
wilk. Ostatni Czerwony Kapturek niósł właśnie ostatniej babci ostatnią kolację.

Czerwony Kapturek: - Jestem Czerwony Kapturek! Niosę koszyk do babci. W koszyku
mam same dobre rzeczy - placek, herbatę i inne dobra. (...)

(Nie wiadomo skąd wchodzi książę w koronie, szukając czegoś na ziemi.)
Książę: - Dzień dobry, panienko.
Czerwony Kapturek: - Hej! A dokąd to idziesz w tej złotej czapce?
Książę: - Idę pocałować brzydką ropuchę, żeby zamieniła się w śliczną królewnę.
Czerwony Kapturek: - O, to wielką moc mają twoje pocałunki.
Książę: - E tam, w bajkach wszyscy to potrafią.
Czerwony Kapturek: - To poproś kogoś z bajki,żeby ciebie pocałował.
Książę: - Na pewno poproszę. (Książę wychodzi nie wiadomo dokąd)
Czerwony Kapturek:

Muszę do babci, bo babcia och,
jest dobra od stóp do głowy,
całemuświatu wyśpiewam to,
tylko nie powiem wilkowi...

(Wilk pojawia się bez korony i bez uprzedzenia i staje za plecami Czerwonego Kapturka)
Wilk: - A czego mi nie powiesz, Czerwony Kapturku?
Czerwony Kapturek: - A tego,że idę do babci. (dryń)
Wilk: - A dlaczego mi nie powiesz?
Czerwony Kapturek: - Bo babcia jest dobra, a ty wszystko co dobre, to byś zaraz zjadł.
Wilk: - O, nieprawda! Nie wszystko; mam tutaj bilet autobusowy. Dobry, nie zjedzony. Dam
Ci go, jak mi powiesz, gdzie mieszkababcia i z czym najlepiej smakuje.
Czerwony Kapturek: -I tak ci nie powiem,że babcia mieszka pod numerem drugim i
najlepiej smakuje w sosie brzoskwiniowym. (dryń)
Wilk: -To chociaż powiedz, gdzie jest ten numer drugi.
Czerwony Kapturek: -Nie powiem -Czerwony Kapturek zatyka sobie usta ręka, ale potem
spod ręki konfidencjonalnie szepcze- Ale mogę pokazać. Pokazuje (dryń)
Wilk: -To ja lecę, he he he he. Wilk leci w kierunku numeru drugiego.
Czerwony Kapturek: -Ja chyba jestem jakaś dziwna. Chociaż nic nie powiedziałam wilkowi,
to czuję się jak kapuś.
Znowu pojawia się książę nie wiadomo skąd.
Książę: -Halo, panienko, powiedz, czy nie widziałaś gdzieś brzydkiej ropuchy?
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Czerwony Kapturek: -Widziałam brzydkiego wilka.
Książę: -E tam, wilki nie są zaczarowane, nie warto się z nimi całować. Jakbyś zobaczyła
ropuchę, to ucałuj ją ode mnie. Książę idzie szukać żaby (hobbysta, czy co?)
Czerwony Kapturek: -Dobrze, ale ja muszę do babci. Tup, tup, tup...

NARRATOR I: - Kiedy Czerwony Kapturek rozmawiała z księciem, wilk udał się do babci i
dokonał na niej konsumpcji. Następnie przebrał się za babcię i postanowił zaczekać.

Wilk: -A zaczekam, zaczekam.
Czerwony Kapturek: -Na kogo zaczekasz?
Wilk: -Na Ciebie, Czerwony Kapturku.
Czerwony Kapturek: -Pardonsik, czy my się znamy?
Wilk: -No przecież jestem twoją babcią.
Czerwony Kapturek: -Bez jaj. Nie wyglądasz jak babcia. Dlaczego ty masz takie duże zęby?
Dlaczego ty w ogóle masz zęby?
Wilk: -Bo ja jestem babcia do orzechów.
Czerwony Kapturek: -Ty coś kręcisz.
Wilk: -A, kręcę, kręcę, bo zjadłem już babcię i chętnie bym jeszcze coś przekąsił.
Czerwony Kapturek: -Ja się nie zgadzam,żebyś ty mnie przekąsił, mam dużo cholesterolu,
zaszkodzę ci, ugryzę cię w żołądek...
Wilk: -To najbardziej gadatliwy obiad w moimżyciu.

NARRATOR I: Ze względu na szczególne okrucieństwo tej sceny, konsumpcja Czerwonego
Kapturka odbędzie się za kulisami.

Czerwony Kapturek: -Aua, moja ręka, aua, moja noga, aua, moja druga noga! Babcia?
Posuń się!
Wilk: -Ale się najadłem.

Dobrze jest brzuch pełen mieć,
Pełny jak magazyn.

Nie wiadomo, kiedy jeść
Znowu się przydarzy.

Z pełnym brzuchem chodzę dziś,
Co mi głód i nędza,
I tak dobrze byłoby,

Tylko... coś mnie skręca.
Halo, Czerwony Kapturku, miałaś rację, zaszkodziłaś mi. Muszę do doktora od brzucha. Ale
czy w tej bajce jest doktor od brzucha? Nie, nie ma doktora od brzucha, są tylko same
brzuchy.
Klasycznie już pojawia się książę w nieco pochylonej pozycji; ciekawe czemu?
Książę: -Żaba,żaba...
Wilk: -Te, narzeczonyżaby, znasz się na brzuchach?
Książę: -Czy się znam? No, oczywiście!
Wilk: -No to pomóż, złociutki! Bo wiesz, przejadłem się babcią z Czerwonym Kapturkiem.
Książę: -O, szykuje się płukanieżołądka!

NARRATOR I: - I wziął książę wilka na płukanieżołądka. Płukał, płukał, aż wypłukał
Czerwonego Kapturka.

Książę: -Hi, hi, hi, miło cię znowu widzieć, Czerwony Kapturku, choć wyglądasz jak z gardła
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wyjęta. E, a gdzie babcia?
Czerwony Kapturek: -Babcia okazała się zbyt lekkostrawna i właśnie przed chwila minęła
dwunastnicę.
Książę: -Uuuu, szkoda babci.
Czerwony Kapturek: -Bardzo szkoda babci.
Książę: -Oj, szkoda, szkoda.
Czerwony Kapturek: -Szkoda...
Książe: -Bab ci szkoda.
Czerwony Kapturek: -Taka fajna babeczka była...

NARRATOR I: - I w ten sposób wilk zjadł ostatnią babcię. Tu należy dodać, że kto zjada
ostatki, ten jest piękny i gładki.
P.S. A babci to jednak naprawdę szkoda!

Wykorzystano tekst Władysława Sikory z kabaretuPotem- „Bajka o
Czerwonym Kapturku – Szkoda Babci”.

Dziecko
- I to już koniec?
Tato
- Właściwie tak, ale chciałbym, abyś zapamiętała morał z jeszcze innej opowieści: „ Świat

bajek jest pełen czarów, ależadne czary nie są w stanie przeszkodzić prawdziwej
miłości.”

Wchodzi książę, plując na wszystkie strony
Książę: -Tfu! Tfu! Tfu! Tfu! Ile ja się żab nacałowałem! Tfu! Tfu!
Wchodzi król, zżabą w ręku.
Król: -Rycerzu kochany, pocałujżabkę!
Książę: -Odejdź z tym zwierzęciem. Tfu!
Król: -Ale to moja córka. Odczaruj!
Książę: -Nie mogę. Tfu!
Król: -Ja cię proszę, ja cię przekupiam - pół królestwa za całuska.
Książę: -Tfu! Niedobrze mi.
Król: -Błagam! No!
Książę całujeżabę, która zmienia się w śliczną królewnę.
Książę: -Ojej, jak ładna królewna! Dwie ręce, dwie nogi ma, jak tatuś! Królewno, zostań
moją żoną, co?
Król: -Córko, zostań jegożoną, co?
Królewna: -To niemożliwe, ja kocham innego.
Wyjmuje zza plecówżabę.
Królewna: Zygmunt, idziemy!
Wychodzą; w tle słychać: "Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt..."

Wykorzystano tekst kabaretuPotem- „Pocałujżabkę”.
NARRATOR II
Okres dzieciństwa iświata bajek minął bardzo szybko a w naszeżycie wkroczyli – szkoła i
nauczyciele.

Recytator II
Nauczyli mnie mnóstwa mądrości,
Logarytmów, wzorów i formułek,
Z kwadracików, trójkącików i kółek
Nauczyli mnie nieskończoności.
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Rozprawiali o "cudach przyrody",
Oglądałem różne tajemnice:
W jednym szkiełku "życie kropli wody",
W innym zaś "kanały na księżycu".

Wiem o kuli, napełnionej lodem,
O bursztynie, gdy się go pociera...
Wiem,że ciało, pogrążone w wodę
Traci tyle, ile...et cetera.

Julian Tuwim „Nauka”

NARRATOR I
Niestety, nie każdy z nas był prymusem w szkole. Nasze mamy jakże często ubolewały nad
stopniami i uwagami w dzienniczku.

PIOSENKA
„Kaziu, ty poucz się”

Już jesień łzy niesie mamusi twej,
Kaziu, Kaziu, Kaziu ty poucz się!
Już zima, mróz trzyma i szron na szkle,
Kaziu, ty poucz się!

A ty nie, ciągle nie, nadal lenisz się,
Zmartwionej mamusi swej odebrałeś sen.
Zostaniesz, zostaniesz w klasie tej,
Kaziu, ambicję miej!

Już wiosna podrosła i bzami tchnie,
Kaziu, Kaziu, Kaziu, ty poucz się!
Już lato swym kwiatkom motylkiśle,
Kaziu, ty poucz się!

A ty nie, ciągle nie, nadal lenisz się,
Niedługo wakacje i będzie z tobą źle.
Zostaniesz, zostaniesz w klasie tej,
Kaziu, ambicję miej!

Parafraza piosenki „Kaziu, zakochaj się” Kabaretu Starszych Panów
dokonana przez Elżbietę Osiak.

NARRATOR II
Patrząc z perspektywy czasu – okres szkoły podstawowej minął bardzo szybko. Wtedy nie
było jeszcze gimnazjum – więc po ósmej klasie wypuszczono nas na „szerokie wody” szkoły
średniej.

NARRATOR I
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Kształcenie literackie w pierwszej klasie rozpoczęliśmy od poznawania mitów greckich. To z
nich dowiedzieliśmy się, że wiernażona to skarb – należy trzymać ją w sejfie. Nie, nie, ja nic
nie mówię. Są takieżony, co czekają nawet i 20 lat. Ale... to tylko mity...

Penelopa: Już tyle lat Odys poza domem. Niestety, kompas w domu zostawił. I teraz gdzieś
błądzi po pustyni, rozmawia z echem pośród skał. A tu chłopaki się dowiedziały,że Odys bez
kompasu i na podryw przychodzą. Lecz ja wierności muszę dochować.
(Wchodzą podrywacze, w tle melodia "Daj, co masz najlepszego, daj").
Podrywacz 1: Penelopa, chodź do kina.
Penelopa: Nie.
Podrywacz 1: Kurcze, no!
Podrywacz 2: Penelopa, chodź na dancing.
Penelopa: Nie.
Podrywacz 2: Kurcze, no!
Podrywacz 1: Penelopa...
Penelopa: Nie.
(Wchodzi Odys z chustą rezerwisty na ramionach. Podrywacze kulą się w kącie sceny.)
Odys(ześpiewem na ustach):

Godzina piąta, minut trzydzieści
Kiedy pobudka zagrała...

Jam ci jest Odyseusz, mądry i mężny, co dziesięć lat do domu wraca. Kolegów z wojny
musiałem odprowadzić. A które z was to moja wierna i piękna Penelopa?
Penelopa: Wróciłeś wreszcie! Jam ci twoja Penelopa. Jam ci. Jam ci.
Odys: Tyś mi? Tyś mi?
Penelopa: Tak.
Odys (wskazując na podrywaczy): A kto to?
Penelopa(z lekceważeniem): A, to miejscowi podrywacze.
Podrywacz 2: No, kurcze, mogła powiedzieć, że hydraulicy!
Odys (podwija rękawy): Penelopa, odsuń się.
Podrywacz 1: Odys, nie podchodź! Ja ci mówię: nie podchodź. My sami odejdziemy.
Odys: Penelopa, nareszcie razem!
Penelopa: Odys, a ile to lat się do domu wraca?
Odys: Długo, nie?
Penelopa: To ty się włóczysz z kolegami, a ja tu usycham z tęsknoty. Jeść nie mogę...
Odys, nie ujdzie ci to na sucho.(Szykujeścierę.)
Odys: Herosa ...?
Penelopa: Ścierką!
Odys: Tak przy ludziach?
Penelopa: Ko kuchni, ale już!

Wykorzystano tekst Władysława Sikory z kabaretuPotem „Powrót Odysa”
(Dla potrzeb szkoły nieznacznie zmodyfikowano treść)

NARRATOR II
W średniej szkole okazało się, że ortografia to bardzo ważna sprawa. Umiejętność
poprawnego wypowiadania się w piśmie była arcyważna, a zaświadczenia o dysortografii z
Poradni Pedagogiczno-Wychowawczej nie były jeszcze tak popularne jak dziś.

PIOSENKA „Święty Antoni”

Święty Antoni, święty Antoni
Wiedzę zgubiłam pod miedzą.
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Oj, co to będzie,święty Antoni,
Kiedy się belfry dowiedzą.

Noce takie są upalne,
I słowiki spać nie dają,
A tu jutro siedem lekcji
Z wszystkich zawsze coś zadają.

Gwiazdy gdzieś się pochowały
I utonął księżyc w stawie,
Więc uciekłam z pierwszej lekcji,
Po wilgotnej biegłam trawie.
Wtedy się nieszczęście stało
Na sprawdzianie z ortografii,
Ściąga gdzieś się zapodziała
I to jest historia cała.

Święty Antoni, święty Antoni,
Strach mnie od rana opada,
Palą mnie skronie, w uchu mi dzwoni,
Bo jutro będzie narada.

Przecież to nie moja wina,
Tak mi serce kołatało
Tym dyktandem przestraszone,
Jakby z piersi uciec chciało.
Zgubiliśmy ją oboje pod tą ławką
Wśród gawędy,
Lecz ty tego nie zrozumiesz,
Bo to sprawy nie dlaświętych.

Parafraza tekstu piosenki H. Ordonówny „Święty Antoni”
dokonana przez Annę Górę, Magdalenę Graczyk.

NARRATOR I
W klasie drugiej, którą niewiele pamiętamy, omawialiśmy na pewno ważne zagadnienia, ale
dopiero StefanŻeromski nazywany „sumieniem narodu” pokazał nam czym jest nierówność
społeczna i jak można ją zlikwidować. Oto propozycje – co prawda nie tego autora, ale z
zagadnieniem wiążą się doskonale.

Bohater, o którym będzie mowa, był banitą. Zabierał bogatym i oddawał biednym.
Zabierał, zabierał, oddawał, oddawał, zabierał, oddawał, zabierał. I już nieżyje. Zmarł z
przepracowania.

NIEPOGODA DLA BOGACZY czyli - ROBIN HOOD

Robin Hood: - Grasuję sobie tu, grasuję, ja Robin. Ale jestem za miękki. Ej Robin, weź się
w garść. Masz misję! Jesteś bohaterem. Działaj!!!... HM... Gdzie jesteś jakiś bogaczu
przebrzydły?!!!
Bogacz:(nadchodzi urażony)- Tylko nie przebrzydły!
Robin Hood: - Milcz! Uciskałeś? Wyzyskiwałeś? Okradałeś?... Nie, nie, nie! Nie musisz
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odpowiadać. To oczywiste. Jesteś przebrzydły!
Bogacz:- Do licha! Jak na to wpadłeś?
Robin Hood: - Praktyka! Jestem bohaterem od lat. Nie próbujżadnych sztuczek, bo ja ze stu
metrów trafiam prosto w serce!
Bogacz:- To może odejdę na sto metrów, bo jeszcze nie trafisz.(próbuje odejść)
Robin Hood: - Stój! Pieniądze albożycie!
Bogacz:- Ależ wybór!
Robin Hood: - Dobra. Poszerzam: palenie albo zdrowie, być albo nie być, kawa albo
herbata...
Bogacz:- Z zestawu wybrałem:życie, zdrowie, być i herbata.
Robin Hood: - W porządku. Dawaj pieniądze!
Bogacz:(oddaje pieniądze)- Co z nimi zrobisz?
Robin Hood: - Oddam. Biednym oddam.
Bogacz:- To dobrze się składa, bo ja właśnie straciłem wszystko i jestem biedny...
(?)
Robin Hood: - No to masz!(zwraca pieniądze)
Bogacz:- Dzięki... (odchodzi)
(?)
Robin Hood: Czuję, że postępuję szlachetnie, ale bez sensu!

Wykorzystano tekst Władysława Sikory z kabaretuPotem„Niepogoda dla bogaczy –
Robin Hood”

NARRATOR II
Jak to jest wżyciu?Że co?Że jeden jest bogaty, a drugi biedny. A w bajkach odwrotnie -
jeden jest biedny, a drugi bogaty.
Bajka moralnego niepokoju pod tytułem: "Książę i żebrak".

Wchodziżebrak z kapeluszem w ręku i siada pod murem
Żebrak: -Wrzuć money, marki, dolary, funty, wrzuć money, marki, dolary, funty, jeny...
Wchodzi książę w cylindrze.Żebrak ciągnie go za nogawkę i pokazuje kapelusz
Żebrak: -Wrzuć money, marki, dolary, funty, wrzuć money, wrzuć money...
Książę wyjmuje z kieszeni garść bilonu i wrzuca ją do kapelusza.Żebrak wstaje i klepie go po
ramieniu
Żebrak: -OK! Dzięki!
Wychodzi. Książę zagląda do kieszeni, wywraca ją na drugą stronę, zdejmuje kapelusz,
rozgląda się wokół...
Książę: -Wrzuć money, marki, dolary, funty, jeny...

Wykorzystano tekst kabaretuPotem„Bajka o księciu i żebraku”

NARRATOR I
Dla niektórych z nas klasa IV, a dla niektórych III lub V okazały się klasami maturalnymi.
Już we wrześniu okazało się, że koniec zżartami. Rodzice i nauczyciele tłumaczyli i
przekonywali:

Nie bądź osłem do kwadratu,
Do sześcianu mędrcem bądź.
Wiedza to jest silny atut,
Staraj się go w ręce wziąć.

Nie twierdź więc ni w pięć, ni w dziesięć,
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Że cię prześladuje pech.
Nie mów nigdy „ja tam nie wiem”,
Kiedy zliczysz choć do trzech!

Tam gdzie trzeba, ruszaj głową
I wysoko głowę nieś,
Oceniając na różowo
Swych komórek szarych treść!

I ty możesz być Einsteinem,
Jeśli bardzo tego chcesz!
A zdolności nadzwyczajne
Mogą w tobie drzemać też!

W. Ścisłowski „I ty możesz być Einsteinem”

NARRATOR II
Tak rozbudzone ambicje wywołały u nas jakże oczywiste pragnienia:

PIOSENKA
(Tekst własny do melodii „Zawsze z tobą chciałbym być” zespołu Ich Troje )

Absolwentem chciałbym być...

- Józek, Józek!
- Przestań się drzeć, tu lekcje trwają.
- Możesz poprosić Panią Profesor?
- Pani Profesor, jakiś wariat z harmonią na dole, Panią woła.
- Maurycy ! Co ty tutaj robisz o 8 rano?
- Dzień dobry. Piosenkę Pani napisałem.

Wyuczyłem się jak wariat,
Okolicznik i przydawka,
A pani wciąż nie pyta mnie.
Pięć już zadań napisałem,
Matura zbliża się, więc chciałem,
Zabłysnąć w klasie choćby raz,
Raz jedyny.

Absolwentem chciałbym być ZS w Dynowie,
Absolwentem chciałbym być, Panie, Panowie,
Absolwentem chciałbym być i o tym marzę,
Absolwentem chciałbym być.

Może Pani wstawi piątkę,
A ja zrobię dziesięć pompek,
Bo w tej dziedzinie jestem gość.

Obiecuję się nauczyć,
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Pani więcej nie zasmucić
I nigdy nie naprzykrzać się
Droga Pani!

Absolwentem chciałbym być ZS w Dynowie,
Absolwentem chciałbym być, Panie, Panowie,
Absolwentem chciałbym być i o tym marzę,
Absolwentem chciałbym być.

PIOSENKA
(Tekst własny do melodii „A wszystko to, bo ciebie kocham” zespołuIch Troje )

A wszystko to, bo szkołę kocham.

Czy wiecie moi mili jak maturę zdać,
Czujecie ogrom strachu idąc spać,
Jestem opętany matmą, polskim też
Kto jest temu winien wiesz.

Nie ma takich prostych słów, co oddadzą czego boję się,
Przeczucie mam,że jednak sprawi coś,
Że egzamin się nie skończyźle.

To tylko słabość zżera mnie
Zawsze wtedy, gdy na fakultetach nie ma mnie,
Raz jestem w szkole, a czasami jednak nie
Wagary wiedzy zawsze służą źle.

Oko w oko stań, co za strach
No powiedz, boisz się.
Późno już, matura tuż
Będzie lepiej jak pokuję znów.

A wszystko to, bo szkołę kocham
I nie wiem jak bez szkoły mógłbymżyć,
Dziś pokażę jej czym moja miłość jest
I wreszcie nauczę się.

Zdarza mi się być na lekcji, wiesz jak jest,
Dziwne wzory z matmy zadręczają mnie
Pragnę je zrozumieć choćby raz
Ale braki w wiedzy nie pomogą, nie.

Ochoty nie mam słuchać i stać
Pod tablicą setny raz.
Przechodzi mnie znowu zimny dreszcz
Czy ta szkoła się nie skończyźle?
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A wszystko to, bo szkołę kocham
I nie wiem jak bez szkoły mógłbymżyć,
Dziś pokażę jej czym moja miłość jest
I wreszcie nauczę się.

NARRATOR I
Choć do matury pozostało zaledwie sto dni, w ostatnich tygodniach sen z powiek spędzała
nam nie nauka, ale raczej problem wystrzałowych kreacji i nowoczesnych tańców, którymi
moglibyśmy wszystkich zadziwić na zabawie studniówkowej. Zobaczcie państwo sami, czy
nam się to uda.

TANIEC – przygotowany układ tańca współczesnego.

NARRATOR II
W ten oto sposób dotarliśmy aż do dnia dzisiejszego i do najbliższych godzin zbliżających
nas do studniówki. Oczyma wyobraźni przenieśmy się jednak jeszcze dalej. Oto jeden z
naszych kolegów, dajmy na to Jacek Pe.świetnie zdał egzaminy i został studentem sławnego
uniwersytetu w mieście Zet. Ponieważ z zamiłowania był to humanista i literat, pisał
pamiętnik. Po roku, tenże tajemny dziennik został znaleziony w zsypie naśmieci. Jego lektura
jest fascynująca.

4 lipca - Zdał ja na studia. Ot iżycie studenta prowadzić będę.
2 paźdz. – Mieszkanie ja dostał w akademiku. Mieszkamy we trzech, plus czterech

drugorocznych i dwóch dochodzących. Na noc nas będzie z jedenastu. Ciasnowato
13 paźdz. – Doładowali jeszcze trzech do pokoju.
16 paźdz. – Napisali my pismo do pana rektora,że jak doda jeszcze dwóch, to się podusimy.
21 paźdz. – Przyszła odpowiedź od pana rektora. Dodał dwóch.
28 paźdz. – Nad ranem ten nade mną powiedział,żebym obudził tego pode mną, bo ten pod

nim idzie na 6.00 do kościoła. Od dziś będziemy spać tak,żeby ci, którzy pierwsi
wstają spali na wierzchu.

4 listop. – Dziś spałem do 11.00, bo ten nade mną był po imprezie i musiał się wyspać.
9 listop. – Piątek. Dziś spałem pod spodem. O 4.00 rano straciłem przytomność. Wszyscy

porozjeżdżali się do domów, mnie obudzili dopiero w poniedziałek rano.
15 listop. – Przyszedł list z domu. Pytają czemu nie przyjechałem na wesele brata. Przecież

nie napiszę, że leżałem bez czucia na podłodze. Napisałem,że złamałem nogę.
16 listop. – Złamałem nogę.
29 listop. – Kujemy.
30 listop. – Kujemy.
2 grudn - Przekuliśmy się do pokoju dziewcząt.
7 styczn. – Wczoraj przyszła do mnie Kaśka. Było fajnie. Oglądaliśmy Panoramę.
18 stycz. – Imieniny Gośki.
19 stycz. – Urodziny Zbycha. Jutro impreza u Bolka. Nie wiem, czy wytrzymam.
20 luty - Oblewam oblany egzamin.
4 kwiet. – Wyrzucili mnie z akademika. Wieczorem wróciłem przez okno. Koledzy się

ucieszyli.
24 stycz. – Występ w ZSZ w Dynowie. Robię z siebie durnia.

Wykorzystano tekst Jacka Janowicza „Pamiętnik Studenta” z kabaretu
Widelec
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NARRATOR I
Jak można się domyśleć, taki system studiów nie przyniósł naszemu genialnemu koledze
Jackowi Pe sukcesów. Jak wieść gminna niesie, wrócił on na wieś, założył gospodarstwo
agroturystyczne i zamierza konkurować w przyszłości z farmerami z Unii Europejskiej.

NARRATOR II
Mimo wszystko, mamy nadzieję, że każdy z nas znajdzie swoje miejsce w dorosłymżyciu.
Dziś prosimy Was kochani rodzice, wychowawcy i nauczyciele, miejcie dla nas jeszcze
trochę wyrozumiałości, bo:
Taka to już jest ta młodość...

Dzikie porywy i zapędy
Zuchwałość butna i wyniosła...
Wreszcie manowce, winy, błędy
I połamane leżą wiosła.

A jednak:

...coś w szaleństwach jest młodości
Wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu
Co jest mądrzejsze od mądrości
I rozumniejsze od rozumu.

L. Staff „Znad ciemnej rzeki”

NARRATOR I
W ten oto sposób dotarliśmy do końca naszego przedstawienia. Wszystkim Państwu
dziękujemy za uwagę i przepraszamy za wszelkie niedociągnięcia – wszak nie jesteśmy
zawodowymi aktorami.
Jak powiedzieliśmy na początku, pragniemy dziś serdecznie podziękować za dotychczasowe
wychowanie i nauczanie rodzicom i nauczycielom. Dla naszych rodziców najlepszym
wyrazem wdzięczności będzie zdana na piątkę matura, zaś teraz chcielibyśmy się zwrócić z
podziękowaniami do dyrekcji naszej szkoły i wychowawców.
Szanowni Państwo – u progu dorosłości pragniemy wyrazić naszą wdzięczność dla Was za
trud pracy pedagogicznej włożony w nasze wychowanie. Wszystko, czego dzięki Wam się
nauczyliśmy, na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Życzymy zadowolenia z pracy
zawodowej oraz tego, by każde następne pokolenie, które będzie przekraczało progi tej
szkoły, było lepsze od poprzedniego tak charakterem jak i umysłem.
Niech te kwiaty będą wyrazem naszej wdzięczności dla Was.

Opracowała Bogusława Pinkowicz

Korzystano z materiałów publikowanych w: „Poradniku Bibliotekarza”,
„Bibliotece w Szkole”,
Internecie.


