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SCENARIUSZ NR 1. 
 
Dekoracja, hasło , 3 kluczowe słowa, uzupełniające się -  dom, szkoła, uczeń 
 
NARRATOR        ( na początku przedstawienia) 
 

                              Nadszedł dzień, gdy w naszej szkole 
                         zezwolono nam na żarty i swawole. 
                         A że dzień się taki zdarza tylko raz, 
                         posłuchajcie więc kochani dzisiaj nas. 
                         W dzisiejszym dniu nie można się obrażać, 
                         bo to nasz dzień, dzień kabareciarza. 
 
SCENA I 
 
Uczeń, mama, tata, siostra 
 

  ( tata czyta gazetę, jednocześnie ogląda telewizję; ubrany w stary, wypłowiały dres; mama krząta się w   
    kuchni) 
       

 TATA    Matka, dawaj obiad! Tylko mi nie zwlekaj! 

             Jestem wściekle głodny, 
             więc nie mogę być pogodny! 
 
MAMA  Masz tu obiadek gorący. 

             Tylko proszę, nie bądź taki wrzący! 
 
TATA     Oj, kobieto! Czemu hałasujesz! 

             Tyle mej radości, co mi ugotujesz. 
             Tylko do sąsiadek na ploty, 
              i tyle twojej roboty! 
             Z siedzenia w domu masz korzyści same! 
             Powinnaś się cieszyć, że traktuję cię jak damę. 
 
MAMA  Nie wiem, jak damy żyją! 

              Bo jeśli tak, jak ja, to chyba – 
              ciągle do księżyca wyją! 
              Z rozpaczy za straconą wolnością, szczęściem 
              i narzekają na swoje zamęście. 
 
(syn przychodzi ze szkoły, rzuca plecak, siada przy stole) 
 

SYN          Znowu kłótnie, słowa krytyki? 

               A ja mam sprawdzian z matematyki! 
               Jak mam się uczyć, myśleć o przyszłości, 
               kiedy ten dom jest zawsze pełen złości! 
               „Śpisz na lekcji!” – pani znów tak powie. 
                Co mam zrobić, że ciągłe wasze kłótnie siedzą w mojej głowie? 
               Jedno w pracy, drugie w mieście. 
               Ach rodzice, gdzie jesteście???? 
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               Nie zostawiajcie mnie samego! 
               Mam wypracowanie z polskiego! 
 
TATA       Oj, idź z tym do matki kolego! 

               Nigdy nie lubiłem polskiego. 
               Po jej lekcjach, całą noc śniła mi się gramatyka. 
               Zawsze marszczyłem brew, 
               Gdy miałem lekcję inną niż W-F 
 
               Zresztą, muszę płot jeszcze naprawić, 
               do mechanika naszego grata odstawić. 
               A po pracy, to z reguły jestem zmęczony 
               i wiecznie z czegoś niezadowolony. 
             Nie zawracaj mi głowy! 
             Idź do mojej drugiej połowy. 
             Zawsze się chwaliła, 
             że w szkole prymuską była. 
             Niechaj ci to wypracowanie napisze 
             Ja się w tym czasie wyciszę. 
 
( syn idzie do matki) 
 

SYN       Mamo, pomóż mi, wypracowanie mam do napisania! 

 
 
MAMA  Idź do ojca! Ta sytuacja staje się nie do wytrzymania! 

             Głowa mnie boli, a tu pranie, sprzątanie, obiady, kolacje 
             i wszelkie inne domowe akcje! 
             Jeszcze ty z tym polskim, niech ci siostra pomoże! 
             Przecież jest w gimnazjum, więc, chyba może?? 
 
( wchodzi córka) 
 

CÓRKA  Już skończyłam, bo się dziś umówiłam. 

             A ile się namęczyłam!? 
             Nie chodzi tu o wkuwanie, powtarzanie, 
             ale o wygląd, o ubranie!!! 
             Wreszcie coś zrobiłam dla swej urody, 
             niech wszyscy zobaczą moje body 
             Dekolt, ramiona, o tak, delikatnie obnażę, 
             a co mi tam, nawet, swój płaski brzuszek pokażę! 
 
MAMA Córciu, kochanie! Wyglądasz odlotowo 

             A pazurki, koniecznie pomaluj na kolorowo. 
 
( Boluś zrezygnowany) 
 
 

SYN      Bądź tu mądry! Mam mętlik w głowie 

            Pisać? Nie pisać? – kto mi powie? 
            Naprawdę, chciałem się uczyć, odrabiać zawsze lekcje, 
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            a teraz, teraz…koniec, kropka, stop! 
            Teraz już nic mi się nie chce!!!! 
SCENA II 
 
Tata, córka, syn, mama 
 
(córka podchodzi do ojca, pokazuje mu zadanie w zeszycie. Ojciec w stroju domowym – dres, stare, 
zniszczone łapcie) 
 

CÓRKA     Tato, musisz mi zrobić z matmy zadanie 

                Nie chce mi wyjść jedno równanie! 
                Pełno pułapek w każdym pytaniu, 
                trzy niewiadome w równaniu. 
 
TATA         Do licha, znowu ta szkoła! 

                 Jak nie jedno, to drugie woła! 
                 Pokaż to zadanie! 
                 Chociaż rzucę okiem na nie. 
 
( czyta bardzo wolno sylabami treść zadania) 
 

                     Dwa strusie w tym samym czasie zaczęły biec z miasta A do miasta B.                       
Duży struś biegł z prędkością 60 km/godz. I przybył na miejsce o godz. 15.00 
 
                 Hm, hm,   ( zastanawia się chwilę, czyta dalej) 
 

Mniejszy struś przybył do celu o godzinę wcześniej. Prędkość strusia…. 
 
( przerywa czytanie, z oburzeniem….) 
 

                   
                   No nie! To niesłychane! Strusie i auta! 
                   Ta egzotyka na drodze źle wróży, 
                   i zniechęca do podróży 
                   Po co męczyć tak ptaka! 
                   I robić z niego jeszcze głuptaka????? 
                   Ja protestuję!! (chwyta za telefon) Do ZOO zadzwonię!! 

                   I Gucwińskich powiadomię! 
                    
( zwraca się do córki) 
 

                      Powiedz pani, niech się ma na baczności!  
                   Bo już jutro, telewizja w szkole zagości! 
                   Weź to zadanie! 
                   Niech już nie patrzę dłużej na nie.  
 
( wchodzi syn z irokezem na głowie ITP. ) 
 
                ( po chwili) 
 

 SYN          Wiecie, jeden nauczyciel, to wam bardzo zazdrości! 
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TATA        Synu, twoi rodzice z dumy pękają, 

                że takiego syna mają. 
 
SYN          Nauczyciel chyba też, bo już kilka razy złapał się za głowę i powiedział: 

                - „Gdybym ja był twoim ojcem……” i pociągnął mnie o tak…….( chwyta się za ucho) 

                 za ucho. 
 

TATA       O nie! Nie ujdzie mu to na sucho! 

               Mojego Bolusia śmie targać za ucho??? 
               Jeszcze zadrży przede mną jak liść!!! 
               Synu, w takich okolicznościach, możesz do szkoły nie iść! 
 
               ( do siebie) 
            

                  Szkoła tylko wykańcza ludzi, 
               na dodatek śmiertelnie nudzi. 
               Mnie przed każdą klasówką, 
               systematycznie szwankowało zdrówko 
 
SYN         No to już się nie dołuję,    

               skoro się z tej budy wypisuję. 
 
              ( do syna ) 
 

MAMA    Czytałam w Wyborczej o takiej ankiecie, 

               po co, zdaniem uczniów, są nauczyciele na świecie 
                  Oj, Boluś poprawiłbyś te pały! 
 
SYN          No jak, kiedy nauczyciele dziennika z rąk nie wypuszczają! 

                Muszę mieć indywidualne nauczanie! 
 
                Tato, no to jaka szkoła jest dla mnie najlepsza? 
 
TATA       Syńciu, wiesz, ( zastanawia się przez chwilę)  zdaje mi się, że zamknięta. 
SCENA III 
 
Nauczyciel I, nauczyciel II  ( wprowadza nowego nauczyciela, rozmawiają w klasie podczas przerwy, II 
jest opiekunem I ) , uczeń 
 
 

N-EL I      Co ty robisz, że masz taki spokój na lekcji? 

 
N-EL II     Zupełnie nic, wchodzę, siadam, sięgam po okulary, 

                 i wzrokiem bazyliszka mierzę swe ofiary 
                Tak jak ostatnio, wszystkim się zdawało, 
              że właśnie ich wyrwie me profesorskie ciało. 
              Niczym puszkę Pandory dziennik otwieram! ( mówiąc, otwiera dziennik ) 

              i posępnie na listę spozieram. 
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( podchodzi uczeń i zwraca się do tegoż nauczyciela))        
 

UCZEŃ   Przepraszam, nie chcę pana straszyć, ale mój tata powiedział, że jeśli dalej  

                  będę przynosił jedynki i uwagi, to ktoś dostanie w skórę. 
 
( nauczycielowi zrzedła mina. delikatnie wypycha ucznia za drzwi. Jakby nie było tego epizodu, zwraca 
się do kolegi) 
 
 

N-EL II     Mówiąc szczerze, w szkole jest jak w karierze. 

                 Kryj się z myślami, nie mów nic nikomu szczerze, 
                 bo każdy idzie na własnych nogach 
                 i nie nauczy cię niczego czyjaś przestroga. 
                 Jak nie umiesz, tak, wiesz, po trupach, a do celu, 
                 to zmień zawód przyjacielu. 
                 Nigdy psów na nikim nie wieszaj, 
                 a do polityki  przenigdy się nie mieszaj. 
 
( zwraca się do publiczności) 
 

                 Sporo szkółek jest w powiecie, 
                 wszyscy dobrze o tym wiecie. 
                 Ale takiej drugiej, jak ta 
                 Z pewnością nigdzie nie znajdziecie! 
             
 ( do kolegi ) 
 

                 Nauczyciele, za co ręczę, żyją w zgodzie, 
                 wesoło jest na co dzień. 
                 Żadna z pań do kłótni nie przywykła, 
                 chociażby o klucz od klasy, na przykład. 
                 Miło ci się będzie pracowało z nami, 
                 Jak już tak szczerze sobie rozmawiamy. 
 
 
N-EL I      A z rodzicami – jak mam rozmawiać? 

     +           A jak zaczną pytać – co im odpowiadać? 
 
N-EL II     Słuchaj, słuchaj, uważnie słuchaj, 

                 a na zimne dmuchaj. 
                 Uśmiech miej zawsze na twarzy 
                 i nadzieję, że nic złego się nie zdarzy. 
                 Nie prowokuj, nie lekceważ, zachowaj twarz 
                 i ciesz się bracie, że pracę jeszcze masz. 
 
                   ( ironicznie) 

                   Ciężka jest praca nauczyciela 
                niczym praca milionera. 
                 ( wylicza) 

                Dzieci coraz trudniejsze, 
                a płace coraz mniejsze. 
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                Podziękowania za twój trud – to już tylko od święta. 
                Chcesz chodzić głodny, przemęczony, skamieniały, 
                mieć wytrzeszczone gały    
                i codziennie niańczyć ten lud zdziczały?  
                Każdy nauczyciel ci to powie, 
                że największym jego koszmarem – są uczniowie  
                Dosyć już, dużo na temat pracy ci powiedziałem. 
          
N-EL I      ( zmieszany, wystraszony) 

                   Ale…, ja….,  tego wszystkiego wcześniej nie wiedziałem. 
 
N-EL II     Już ci nic więcej nie powiem! 

 
N-EL I      ( nabiera pewności siebie) 

                 Ale ja tobie – jedno. 
                Ja się jeszcze zastanowię. 
 
SCENA IV 
 
Uczeń, diabeł, anioł 
 

NARRATOR        Był sobie Bolcio, który w domu się zamykał, 

                          obowiązku szkolnego unikał, 
                          lecz przyszły nań ciężkie czasy, 
                          wcielony został do klasy. 
                          Zwiedza swoją szkołę, 
                          by nie okazać się matołem 
 
(  chłopiec idzie szkolnym korytarzem, przystępuje do niego diabeł) 
 

DIABEŁ              Boluś, chłopie kochany, 

                         zobacz, co my tutaj mamy, 
                         ile możliwości roztacza się przed tobą. 
                         Gdybym ci nie pomógł, nie byłbym sobą. 
                         Czujesz to napięcie twórcze? 
                         Te robótki hydrauliczne w ubikacjach? 
                         Ucieczka bez zmiany obuwia? 
                         Te ściany oczekujące na twoje artystyczne graffiti! 
                         I te autografy zapewniające ci nieśmiertelność!? 
 
( zza jego pleców pojawia się anioł) 
 

ANIOŁ                 Bolesławie, pamiętaj! Bądź pokorny! 

                         Uczeń ma obowiązek dbać o sprzęt szkolny, 
                         także zmieniać obuwie. 
                         Proszę, posłuchaj tego, co mówię! 
 
 
DIABEŁ               Proszę, proszę……..!!!!! 

                          Nie, tego gościa nie znoszę! 
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( odpycha anioła, bierze Bolcia pod rękę) 
                                 

                               Pamiętaj, pierwszy szkolny zwyczaj, 
                          lekcje w szatni ziomkom pożyczaj! 
                          Wiedz, że ci, co ściągają, 
                          pał nie dostają. 
                          Przerwa – to twoje święto, ciesz się, byle głośno! 
                          Nie kuj, zawód kowala wyszedł już z mody. 
                          Nie zapominaj, że lekcja nie zając, nie ucieknie! 
                          Nie myśl za dużo, bo osiwiejesz 
                          i nie wpadaj w panikę na widok nauczyciela. To też człowiek, 
                          kłam mu w oczy zawzięcie, 
                          jak politycy w parlamencie. 
                          Nie bój się rozdawania kartkówek, może twoja zginęła....? 
 
( po jednej stronie ucznia stoi diabeł, a po drugiej anioł) 

 
ANIOŁ                 Doigrałeś się synu! 

                           
DIABEŁ               Możesz być dumny ze swego wyczynu! 

 
ANIOŁ                 Wkrótce twoi rodzice się o tym dowiedzą. 

                          Zobaczymy, co powiedzą 
 
DIABEŁ              Boluś, chłopie tylko ci pogratulować! 
                          ( klepie go po plecach ) 

                               Jest ci czego winszować! 
                          Jeszcze kilka takich numerów, same pokazówki, 
                          ( diabeł zaciera ręce ) 

                               i poznamy się osobiście z szefem tej placówki. 
                          Dalej, ale bez pośpiechu, z takim tylko zapałem 
                          i tak jesteśmy do przodu z materiałem. 
 
                           (diabeł obejmuje chłopca i wychodzą) 

 
 
NARRATOR                              ( po przedstawieniu) 
 

                              Choć o szkole każdy myśli co innego 
                         to wszyscy wnet dojdą do wniosku jednego. 
                          Że, choć w szkole nudno i źle bywać może, 
                          To bez niej sto razy i nudniej, i gorzej! 
                          Bo szkoła to miejsce takie najdziwniejsze, 
                          które z upływem lat staje się piękniejsze. 
                          I najcudowniejszą mają ją w pamięci 
                          nie ci, co tu teraz chodzą –  
                                                             ale absolwenci. 
 
( na zakończenie piosenka zespołu Bajm w wykonaniu dzieci, „Nie odnajdzie więcej nas, ta sama 
chwila………….) 
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SCENARIUSZ NR 2. 
 
 
Dekoracja, hasło: szkolne życie, karykatury nauczycieli. 
 

NARRATOR        ( na początku przedstawienia) 
 

                              Nadszedł dzień, gdy w naszej szkole 
                         zezwolono nam na żarty i swawole. 
                         A że dzień się taki zdarza tylko raz, 
                         posłuchajcie więc kochani dzisiaj nas. 
                         W dzisiejszym dniu nie można się obrażać, 
                         bo to nasz dzień, dzień kabareciarza. 
 
                         Nasza szkoła jest jak drzewo. 
                         Łamie się, chwieje raz w prawo, a raz w lewo. 
                         Jak w porach roku czas ją zmienia, 
                         szczypta prawdy, łyk cierpienia. 
                         Każdy może sądzić  o niej coś innego 

        Ale wszyscy dojdą do wniosku jednego, 
        Że, choć w szkole nudno i źle bywać może, 
        To bez niej sto razy i nudniej, i gorzej! 
         Bo szkoła to miejsce takie najdziwniejsze, 
         które z upływem lat staje się piękniejsze. 
         I najcudowniejszą mają ją w pamięci 
         Nie ci, co tu teraz chodzą –  
                                             ale absolwenci. 
 

 
                        A oto świat przedstawiony:  szkolne życie; 
                        W rolach głównych: uczeń i nauczyciel; 
                        Bohaterami epizodycznymi są rodzice 
                        i wnet szkolnej teorii się nauczycie. 
                        A praktykę już za chwilę zobaczycie! 
 
 

                     SCENA PIERWSZA 
( w oddali słychać śpiew ) 
 
                              Dyżurują belfry, dyżurują, 
                              przymierają głodem cały dzień. 
                              Z nogi wciąż na nogę przestępują, 
                              dyżur na ich życie rzuca cień. 
 
( pokój nauczycielski „CIAŁO PEDAGOGICZNE”  wchodzi stażysta ) 
 

                             A oto nasze śliczne, 
                        Szanowne Ciało Pedagogiczne. 
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NAUCZYCIEL   

                            Na dyżurze zawsze dziarsko spaceruję, 
                        bójek, popychania wypatruję, 
                        Zaczął się już mój codzienny znój, 
                        przydałby się tylko policyjny strój. 
                        I drepcę, i drepcę, aż sił mi brak. 
                        Jak tu wytrzymać na tym posterunku, no jak??? 
                        A tam woźna spogląda na mnie zza rogu, skrycie 
                        Czy dyżuruję należycie. 
                        Zerkam na zegarek, czas się wlecze, 
                        Nagle zbiegowisko, już tam lecę!!! 
                        Ktoś złamał rękę? Połknął rtęć? 
                        UFF, wytrzymaj bracie, jeszcze tylko minut pięć. 
 

 STAŻYSTA       Jeszcze lekcja dobrze się nie skończy, 

                        a już lecę, pędzę  jak pies gończy. 
                        Zajrzeć muszę w każdy szkoły kątek, 
                        by wybryki ścigać mych dzieciątek. 
                        I choć dopiero przerwy początek, 
                        z dziennikiem na baczność stoję. 
                        A tej lekcji w VIB ………to strasznie się boję. 
                        Gdybym był z kontraktem, nie drżałbym tak jak liść, 
                        Zasłoniłbym się awansu aktem, śmiało do przodu mógłbym iść. 
 
KONTRAKTOWY    

                         Nie masz co spoglądać na mnie z tą zazdrością, 
                       jeszcze ci ten kontrakt stanie w gardle ością. 
                     Twój staż trwa zaledwie jeden mały roczek, 
                      to jest tyci, tyci do awansu kroczek. 

    A ja?? Za trzy lata niewidoczny będę zza góry papierów,  
    nie wiem, czy teczkę swą         podołam nieść??? 
    Bo niechybnie, mój kochany, tomów będzie ……… z sześć!!!! 

 
MIANOWANY 

                         Moi drodzy, po co kłótnie? Po co swarzyć się ogólnie?? 
                      Wszak i tak tą samą  taczką jedziemy wspólnie. 
                      Najszczęśliwsi ci z dyplomem, gorzej mianowani 
                      W dołku kontraktowi, a stażyści  -  całkiem zapomniani. 
                      Były obietnice: „Krocie zarobicie!!!! 
                      Lecz zupełnie co innego pokazało nam życie???? 
                      Wyciągnijmy wnioski praktyczne, 
                      nasze pensje są dietetyczne. 
 
STAŻYSTA 

                       Ach, żeby ten plan rozwoju zyskał aprobatę przełożonego…….. 
                    I te hospitacje do tego……….. 
                   Ta teczka i tak już opasła..( rozsypują się kartki ) 

                     Żeby ją  cho……… roba  trzasła! 
                   Tyle muszę kserować, gromadzić na pęczki, 
                    I nad prawem oświaty się męczyć!!! 
                    Znać na pamięć jak ustawa każe, 
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                    Chyba …………że się w międzyczasie nowa ukaże???? 
                   Te ustawy, przepisy, rozporządzenia, 
                    los nauczyciela jest nie do pozazdroszczenia. 
 
DYPLOMOWANY 

                       Drętwa wasza mowa, 
                   aż mnie rozbolała głowa. 
                       Mnie to już nic nie zrobią!! 
                    Cieszę się, że mam to wszystko już za sobą. 
                    Zastanawiam się tylko, …… czemu mądry przecież człowiek, 
                    Robi ze szkoły BIUROWIEC????? 
                    Z taką teczką jak moja w kieszeni 
                    Z pewnością będziecie ustawieni. 
                    Tego wam szczerze życzę.  
                    Nic już nie gadam, 
                    ostatnia lekcja i spadam. 
                    Od jutra urlop zdrowotny – początek mej wolności 
                    i odpoczynek od szkolnej rzeczywistości. 
                    I tak, oby wytrwać do emerytury. 
                    Ale młodzi, uprzedzam was z góry, 
                    że wy, niestety, pecha macie 
                    i swej emerytury nie doczekacie. 
                    No, chyba że się przebranżowicie, 
                    za coś innego się chwycicie.  
 
( w oddali słychać dzwonek ) 
 
STAŻYSTA 

                       Lekcja, lekcja już nadciąga, serce we mnie drży. 
                    Idę, idę do VI klasy, straszno, straszno mi. 
                    Cóż mam robić nieszczęśliwy w tak ciężkiej żałobie, 
                    Proszę, proszę, niech mi ktoś łaskawie podpowie??? 
                    Patrzcie, patrzcie, to dyrektor kroczy w stronę mą!!!! 
                    Czegóż znowu on chce??? Łydki moje drżą, 
                    Może miałem teraz dyżur lub mam braki w planie??? ( woźna wręcza kartkę, czyta ) 

                    Nie, to tylko przypomnienie, dziś znowu zebranie. 
 
 

                 SCENA DRUGA 
               

                         Jeden koszmar się nie skończył, a drugi zaczyna. 
                     A oto właśnie jest tego przyczyna. 
 
                    ( nauczyciel nuci smutnym głosem ) 
 

                     Życie szkolne jest nowelą, 
                    Raz przyjazną, a raz wrogą, 
                    Czasem chcesz się pożalić,  
                    ale nie masz do kogo. 
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UCZEŃ 

  Pani powiedziała, że idzie kolejna do dziennika pała, 
  Tych pałeczek to już trochę nazbierałem. 
  Kilka za to, że się głośno śmiałem, 
  większość za braki w wiedzy, 
  kilka razy namówili mnie koledzy. 
  Pani rodziców wezwała, totalne kapoty. 
  Oj, będą kłopoty! 
  Sytuacja podbramkowa, cóż miałem robić, podpuściłem starego, 
  mówiąc, że pani od polskiego 
  wytargała mnie o tak, za ucho. 
  Tatulek obiecał, że nie ujdzie jej to na sucho. 
  A jeśli w dzienniku ukaże się kolejna pała, 
  To już z nim do czynienia będzie miała. 
 

MAMA   

Co się z panią ostatnio dzieje?? 
Chłodem na pani lekcjach wieje. 
Mojemu synowi trafiła się ostatnio czwóreczka, 
beczał potem w domu jak owieczka. 
On musi mieć 6, świadectwo z czerwonym paskiem! 
Chyba nie chce pani popaść w niełaskę??? 
On kocha ten szkolny kierat, 
z wszystkiego zawsze był laureat. 
Pani się ciągle mojego syna czepia, coś pani nie pasuje 
Że  „u” nie takie, że pisze niestarannie, że gumę żuje!?? 
Jak pani śmie targać go za ucho! 
Oj, będzie z panią krucho! 
Uczniów nie wolno stresować, 
pani nie umie z dziećmi w ogóle postępować. 
 

TATA 

  Niech się pani ma na baczności!  
  Bo już jutro, telewizja w szkole zagości! 

                   Powiedzmy sobie szczerze, szkoła tylko wykańcza ludzi, 
  na dodatek śmiertelnie nudzi. 
  Mnie przed każdą klasówką 
  systematycznie szwankowało zdrówko. 
  I co, hę, wyrosłem na ludzi. 
  Co tam pani marudzi??? 
  Mój Boluś ma nerwy zszarpane, 
  on musi mieć indywidualne nauczanie. 
  Jak mam mu pomóc odrabiać te lekcje, 
  Kiedy mi też się po prostu nie chce.  
  Ponadto jestem i tak już zajęty, 
  niechże pani to zrozumie i da mi spokój święty!! 
  Ja tu sobie gadu, gadu, a czas ucieka, 
  a w domu szklany ekran, miękki fotel i filmów rzeka. 
Kto obejrzy za mnie Kiepskich, mecz? 
Muszę wiać, na Miodowe lata szybko gnać. 

  To szkoła wychowuje mojego syna, co tu kryć,  
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  to pani ma problem nie ja, tak już jest i musi być. 
  Powiem krótko, pókim miły, 
  żeby pały przy nazwisku syna, już się więcej nie pojawiły.  
   
 

NAUCZYCIEL 

                       Ze stoickim spokojem czekam, 
                   i z odpowiedzią zwlekam. 
 

 
( nauczyciel ironicznie) 

                   Ciężka jest praca nauczyciela 
                Niczym praca milionera. 
                 ( wylicza) 

                Dzieci coraz trudniejsze, 
                a płace coraz mniejsze.  
                Podziękowania za nasz trud – to już tylko od święta. 
                Chodzę  głodny, przemęczony, skamieniały, 
                mam wytrzeszczone gały    
                i codziennie niańczę ten lud zdziczały?  
                Każdy z nas to powie, 
                że największym jego koszmarem – są uczniowie. 
                A tu pretensje, roszczenia, 
                to się staje nie do zniesienia.  
                O mój Boże!!! 
                Istna orka na ugorze. 
 

                   RAPER 

                               
                   Patrzcie,  
                   Rodzice weszli na szkołę. 
                   Joł, joł, ale szoł.   
                   Nie będzie czego świętować, 
                   jak wszyscy zaczną  ze sobą wojować. 
                   Joł, joł, ale szoł.   
 
 

                 SCENA TRZECIA 
 
                  Wszyscy wiemy nie od dziś, że w oświacie różnie bywa. 
                  Czasem coś nie wypali, dobry pomysł jak we mgle się rozmywa. 
                  Ludzie plotkują , że nauczyciele leniuchują 
                  i macie, tak jak macie i wciąż cierpliwie czekacie 
                  i będziecie tak mieli, jeśli sami o siebie nie zadbacie. 
                  Nauczyciele! Nie jesteście sami! 
                  Firma „STRESOS NERWOS” codziennie jest z wami. 
                  Myśli o was bez przerwy, 
                  zastanawia się, jak ukoić wasze zszarpane nerwy. 
                  I oto dziś ujrzycie niejedno wspaniałe nasze odkrycie,  
                  a ich cudowne właściwości potwierdzą się tylko w praktyce. 
                  Ale jak przekonać panią Józię oraz  Stasię 
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                  Że to, co mówię, jest na czasie. 
                  Nie dokonam tego sam, 
                  przecież pomocników swoich mam. 

 
                  Nasza specjalna oferta: różowe okulary, warte każdej ceny. 
                  No cóż, na razie my tylko to wiemy, 
                  ale jeśli nasz produkt zakupicie, 
                  jakże odmieni się wasze, nie tylko szkolne, ale i osobiste życie. 
                  Produkt ten otrzymał atest Ministerstwa Edukacji Narodowej, o czym zapewniamy. 
                  Satysfakcja gwarantowana, niczego nie ubarwiamy. 
                  Uczniowie będą tryskać wiedzą, 
                  o co ich nie zapytacie, wnet na 6 odpowiedzą. 
                  Nauczyciele będą żyć w miłości i zgodzie, 
                  mówiąc krótko, wesoło będzie na co dzień.  
                  A awans, już po kilku dniach noszenia okularów, zapewniony. 
                  To idealny towar dla nauczycieli, wprost wymarzony. 
                  Pensja – w rozmiarach iks sześć 
                  Ale, uwaga, trzeba okulary na nosie mieć. 
 
                  A oto rewelacja - dla wiecznie spóźnionych 
                  Certyfikat Instytutu Matki i Dziecka – proszę zobaczyć, potwierdzony. (pokazuje zebranym ) 

                  Koniec walki nerwów, przemykania przed dyrektora drzwiami, 
                  możecie się przekonać o tym sami. 
                  Wszystko to dzięki naszemu produktowi – SSM. Jeszcze go nie znacie, 
                  ale za sekundkę poznacie. 
                  Oto super strój maskujący, połączenie elegancji i wygody, 
                  to ostatni krzyk zachodniej mody.  
                  Bo w szkole, tak jak na froncie, nie wiadomo, co spotkać was może,  
                  a wówczas, nie myślcie naiwnie, że ktoś wam pomoże. 
                  A tak, ochrona danych osobowych  
                  i nikt was nie rozpozna, nawet nie ma mowy. 
 
                  Wszyscy wiemy, że nauczyciele cierpią na różne dolegliwości 
                  Migreny, brak pieniędzy, brak tożsamości, szczerości a nawet ludzkiej wrażliwości. 
                  Mamy coś odpowiedniego i dla nich, by swych uczniów często nie opuszczali. 
                  A najlepiej, aby nigdy, przenigdy nie chorowali. 
                  A tak między nami, po co tak chorować,  
                  wydawać pieniądze i lekami się faszerować. 
                  Niechaj każdy się dowie! 
                  Uwaga!! Zapewniamy końskie zdrowie. 
                  Oto eliksir ODPORNUS ZGONATUS, testowany tylko na zwierzętach. 
                  Zachować umiar w dawkowaniu i nie stosować w dni wolne i święta. 
                  Tutaj już 100 – procentowej gwarancji nie dajemy. 
                  A skutki uboczne, niestety, przewidujemy. 
                   
                   
                  Widzę, że mowę wam odjęło, 
                  bo tak już się w opinii publicznej przyjęło 
                  Że nie pomocy udzielać nauczycielom, ale zazdrościć wszystkiego. 
                  Tylko nieliczni odpowiadają mądrze – że nie ma absolutnie czego. 
                  Na szczęście takie firmy, jak nasza, istnieją i o was nie zapominają. 
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                  Przede wszystkim o waszą kieszeń, zdrowie fizyczne i psychiczne dbają. 
                  Na dziś to już wszystkie propozycje z naszej strony, 
                  pozdrówcie od nas wiernych mężów i wierne żony. 
                  Zapraszamy do naszych sklepów firmowych 
                  i życzymy udanych zakupów, najlepiej w ilościach hurtowych. 
 
                  Szanownej Dyrekcji, za zwołanie Nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej,   
                  oczywiście dziękujemy. 
                  Ale tak patrząc na was moi kochani………, my nic w tej chwili nie sugerujemy, 
                  ale takie wrażenie, naprawdę takie sprawiacie, 
                  że od dawna już na nasze  produkty czekacie……… 
                  Może lepiej będzie, nim na dobre się rozgadamy, 
                  jak jeszcze raz za uwagę podziękujemy i się pożegnamy. 
                  
             piosenka, melodia pt. „Baśka”, zespołu Wilki 
            „Nasza pani jest ok,………………..itd.” 
 

           SCENA CZWARTA 
 

UCZEŃ I 
               

                Co tam? 
 
UCZEŃ II 
 

                 No, …. W porzo jest. 
               
UCZEŃ I 

                 
               Ty, a co to jest dzisiaj? Wszyscy tacy wystrojeni? 
                Patrz, ten jeden to se nawet krawat ubrał!!! 
 
UCZEŃ II 

 
                No, jak to co. Ludziska szkołę dziś skończyli. 
                Widziałeś, jak Poloneza odtańczyli. 
 
UCZEŃ I 

 
                Coś takiego!!?? 
                Teraz w maju jest już koniec roku szkolnego??? 
 
UCZEŃ II 

 
                 Facet! W jakim maju, przecież kwiecień mamy, kojarzysz, święta były niedawno. 
 
UCZEŃ I 

 
                 Kwiecień mówisz. A, to dlatego te ferie w tym roku, to mi się jakieś takie długie  
                 wydawały. Ale jak tego dokonali??? 
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UCZEŃ II 

 
                  To nie wiesz, przecież to mistrzowie ściemy i kombinatorstwa stosowanego. 
 
UCZEŃ I 

 
                  Wiesz ty co??? Takie umiejętności to by się i nam przydały, 
                  i nasze uczniowskie życie by nam mocno ułatwiały.  
                  Przecież to nasi ziomale! 
                  Nie boją się, tak jak my, nauczycieli wcale. 
 
UCZEŃ II 

 
                   Dobrze gadasz, mam telefon do takiego jednego,  
                   On należy do Łysych, może powie nam coś takiego, 
                   co by nam się godnie żyło 
                   i nigdy na lekcjach nie nudziło. 
                   Co by je mocno, aj mocno ożywiło. ( zaciera ręce ) 

 
UCZEŃ I 

                  To dzwoń stary, dzwoń! Nie zwlekaj. 
UCZEŃ II 

 
                  Ja dzwonię, a ty weź kartkę i zapisuj! 
                  Ziomal, mam sprawę,  
                  A ty w tej materii masz świetną wprawę. 
                  Co zrobić, żeby budę skończyć, 
                  i siebie przy tej okazji nie wykończyć. 
 
                  ( przez chwilę cisza, słucha ) 
 

                  Co??? Uśmiechać się do nauczycieli???? 
                  Czy wy, żeście przypadkiem nie poszaleli???? 
                  Mówić im - dzień dobry i do widzenia?? Uśmiechać się od ucha do ucha?? 
                  Nie, nie, nie mogę tego słuchać!!! 
                  No, dobra. A co, jak się klasówki nie napisze lub pałę dostanie??? 
                  Aha, przynajmniej przez tydzień jak ognia unikać 
                  i najlepiej z oczu im znikać. 
                  Robić zbolałą minę, ciężko powłóczyć nogami, 
                  aż swój błąd zrozumieją sami……………. 
 
  UCZEŃ I 

 
                  Zapytaj, jak zdobyć sprytnie, 
                  bez uczenia się oceny pozytywne. 
                  Czy jakiś skuteczny sposób zna 
                  i tak po koleżeńsku nam go da? 
 
  UCZEŃ II 

 
                  Po każdej jedynie pytać o poprawę? 
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                  Co ty pleciesz, człowieku, czy zdajesz sobie z tego sprawę. 
                  O ludzie, po każdej, chyba żartujesz! 
                  Nad swoimi emocjami panować, 
                  wszystkich nauczycieli szanować??? 
                    
                  Co??? Być aktywnym??? Tablicę ścierać,  
                  nosa przypadkiem nie zadzierać. 
                  Co, w czym mam wybierać????  
                  Mapy zanosić, kwiaty podlewać, mleko i kredę przynosić ???  
                  Nie, takie upokorzenia znosić????   
                   
    UCZEŃ I 

                  Co tu kryć, to ja tam wolę po prostu cicho być,  
                  udawać Greka i cierpliwie do przerwy czekać.   
                  Po co szare komórki fatygować 
                  Czyż nie lepiej przyjść do szkoły, zjeść pyszny obiad i pobłaznować??                                                                              

                                                                         
 
 
                                                                           KONIEC 


