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AKT I


ŚWIATŁO JASNE NA CAŁĄ SCENĘ + ŚWIATŁO PUNKTOWE NA KONFERANSJERÓW

1.

SLAJD - tytuł

Pan Piotr

Dobry wieczór Państwu. Zastanawiacie się przyjaciele, skąd tu się wzięła ta znana skądinąd
muzyczka. Już tłumaczę i objaśniam.
Otóż Ministerstwo Edukacji Narodowej, w skrócie MEN, nałożyło na szkoły gimnazjalne
obowiązek realizacji, tzw. projektu edukacyjnego, wykorzystującego przedmioty szkolne lub
poza nie wykraczający. No jak można wykroczyć, tak i wykroczyliśmy.
Postanowiliśmy połączyć przyjemne z pożytecznym. Przyjemne dla Państwa, a dla nas
również pożyteczne. Stąd wziął się pomysł na ten niespotykany show, pod ministerialnym
tytułem "Zabawa po polsku", a dla nas po prostu 4xK, czyli "Karnawałowy Koncert Kabaretu
KaWał". Przedstawimy Państwu znane utwory w wersjach prawie oryginalnych, znane
melodie z tekstami własnymi oraz skecze kabaretowe.
2.

SLAJD - zdjęcie klasowe 1

Pan Piotr

To co tu Państwo zobaczycie, jest wynikiem samodzielnej pracy uczniów, no może z
minimalną pomocą "Ojca Chrzestnego". Niektórzy z nich występują przed tak wspaniałą
publicznością po raz pierwszy w życiu, więc dodajmy im otuchy i bawmy się razem. Wspólne
śpiewanie jest jak najbardziej wskazane.
3.

SLAJD - tytuł

Pan Piotr

I zaczynamy. Na dobry początek wystąpi artysta skromny, choć na niejednych deskach
śpiewał. Jego jedyną, a jakże cenną zapłatą będą gromkie brawa.
Dla państwa zaśpiewa......m, znaczy ja zaśpiewam.
4.

SLAJD - mikrofon, "Śpiewać każdy może"

Pan Piotr

Uwaga, kapela! To będzie na 8.

PIOSENKA "ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE"
Śpiewa: Pan Piotr

5.

SLAJD - tytuł

Pan Piotr

A teraz oddaję głos młodzieży i radzę się dobrze bawić, bo ja tu jeszcze mogę wrócić i znowu
zaśpiewać.
Pan Piotr wychodzi, wchodzą Konferansjerzy, stają na środku sceny.
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Kacper

Drodzy Goście - Panie i Panowie! Witamy ciepło na Karnawałowym Koncercie Kabaretu
KaWał. Mają go zaszczyt prowadzić tu obecni:
Wskazuje na Jesicę, która kłania się.

Jesica Czerwińska...
Jesica
Wskazuje na Kacpra, który kłania się.

... i Kacper Wikliński.
Dziękujemy Panu Piotrowi, naszemu "Ojcu Chrzestnemu", za tak wymowne rozpoczęcie
zabawy i wprowadzenie w odpowiedni nastrój.
Konferansjerzy siadają przy mównicy.

6.

SLAJD - zdjęcie klasowe 2

Jesica

Kilka lat temu powstał kabaret KaWał, czyli Kabaret Wałdowo.
Idąc tym tropem, na potrzeby dzisiejszego show powołaliśmy jednostkę specjalną do spraw
muzycznych, czyli Zespół Artystyczny Wałdowo, pod wiele mówiącą nazwą ZaWał.
Kacper

I właśnie te dwa tytany będą nam towarzyszyły przez cały wieczór.
Kacper

Na początek nasze młodzieńcze credo - „Chcemy być sobą” zespołu Perfekt.
7.

SLAJD - Perfect foto + logo

PIOSENKA "CHCEMY BYĆ SOBĄ"
Śpiewa: Łukasz

8.

SLAJD - nutki, Serce i Rozum

Jesica

Widziałeś, Kacper? Sama młodzież na widowni.
Kacper

Metryka nie ma tu nic do rzeczy - liczy się młodość serca.
Nic tak nie rozrusza atmosfery, jak wspólny śpiew, do którego zapraszamy również Państwa.
Jesica

Zaśpiewajmy wszyscy„Bałkanicę” zespołu Piersi.
9.

SLAJD - "Bałkanica" karaoke  tytuł

Śpiewają: Damian, Bartosz
W czasie przygrywki wszyscy wychodzą na scenę i śpiewają piosenkę razem z solistami. Niektórzy wychodzą do
Publiczności i zachęcają do wspólnego śpiewu.

Kacper

Brawo, brawo! Szkoda, że to już w zasadzie "ostatki".
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Jesica

Ale nie samym śpiewem żyje człowiek. Czego nam potrzeba do szczęścia?
Kacper

Najeść się, wyspać i oczywiście porozumieć.
Jesica

A co się dzieje, gdy nie umiemy się dogadać lub zrozumieć?
O tym opowiada skecz "Węgiel" Kabaretu Widelec.
10. SLAJD - Kabaret Widelec

SKECZ "WĘGIEL"
Występują: Bartosz, Angelika, Paulina

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SZ - szef, R - Romek, S - sprzedawca

SZ: Choć Romek, choć. Romek słuchaj.
R: Słucham.
SZ: Pojedziesz do składu węgla.
R: No pojadę, no.
SZ: Wiesz po co?
R: No wiem.
SZ: Kupisz węgiel.
R: No węgiel, no w składzie.
SZ: Bo na składzie jest najlepszy.
R: No wiadomo, no.
SZ: Tylko nie kupuj kostki.
R: Nie, kostki nie.
SZ: I nie miał.
R: No wiem, nie miał, nie.
SZ: Romek kupisz groszek.
R: Groszek kupie, no kupie, no.
SZ: 2 tony.
R: 2 tony groszku.
SZ: Zapamiętałeś?
R: No, zapamiętałem, groszek.
SZ: Powtórz.
R: Groszek, węgiel, 2 tony, no. No.
SZ: Załatwisz?
R: No załatwię, no. Polak, węgiel dwa bratanki, no.
SZ: Węgier.
R: Co Węgier?
SZ: Dwa bratanki.
R: Jeden Węgier dwa bratanki?
SZ: Polak, Węgier... rozumiesz?
R: Polak, węgiel... toż mówię, dwa bratanki, no.
SZ: Idź po ten węgiel, idź.
R: No idę, idę. Pójdę, idę.
Szef odchodzi. Romek idzie do składu.

11. SLAJD - składnica węgla
Podchodzi do niego sprzedawca z notatnikiem.

R: Dzień dobry.
S: Bry.
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R: Jest węgiel?
S: ist fal, enges mele, finanse (krzyczy do kogoś na zapleczu)
Romek powstrzymuje sprzedawcę.

R: Węgielll, węgiel.
S: Kostka czy miał?
R: Kostkę szef już miał.
S: Czyli miał?
R: Miał też miał. I teraz pyta czy pan groszku by miał.
S: Groszku czy miał?
R: Groszku, nie miał?
S: A co miał?
R: Miał miał.
S: I nie ma.
R: Nie ma, nie ma i chce groszek.
S: A nie miał.
R: Nie miał, bo miał miał. A teraz chce groszek.
S: Bo nie miał.
R: Nie miał. Groszek.
S: To skoro nie miał groszku, to będzie miał.
R: Niech pomyślę... Nie miał, tylko groszek.
S: Toż mówię, skoro nie miał to będzie ... mieć.
R: Miedź nie, węgiel.
S: Przecież mówię, węgiel będzie mieć.
R: Nie miedź, groszek, węgiel.
S: No wiem, no, w sensie, że węgiel będzie miał.
R: Nie miał, groszek.
S: Wiem, że nie miał groszku... yyy... więc będzie mieć.
R: Miedź nie.
S: Nie mieć... to co, wykreślam.
R: Co pan wykreśla?
S: A co pan chciał?
R: Groszek.
S: No wiem. Nie miał groszku... yyy... więc będzie mieć... yyy...miał. Wszystko jedno.
R: Nie wszystko jedno.
S: Chę... nie wszystko jedno? To konkretnie, co pan chciał?
R: Daj pan kostkę.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jesica

Oj, nie zawsze można zadowolić szefa...
12. SLAJD - niebo, Jesica
Kacper

Czasami, gdy patrzę na Ciebie, Jesico, pytam sam siebie "sen to, czy jawa"?
Jesica

Zapewniam Cię, Kacperku, że to jawa.
Wiedziałeś, że "dla przeciwwagi wielu uciążliwości życia, niebo ofiarowało człowiekowi trzy
rzeczy: nadzieję, sen i śmiech"? Tak mówił Immanuel Kant.
Kacper

Ale czasami trzeba się obudzić...
Przed państwem "Obudź się" Oddziału Zamkniętego.
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13. SLAJD - Oddział Zamknięty foto + logo

PIOSENKA "OBUDŹ SIĘ"
Śpiewa: Łukasz

Kacper

"Jeśli muzyk spędza bezsenne noce tworząc wielkie dzieła, to jest to piękna bezsenność”.
(Antoine de Saint-Exupe'ry)

14. SLAJD - wystawa sklepowa, "promocja"
Jesica

Okazja, promocja - tymi słowami jesteśmy bombardowani na każdym kroku. Kuszą nasze
oczy na wystawach sklepów, w reklamach firm usługowych, w biurach podróży.
Kacper

Zastanówmy się, czy warto im ulec. Pamiętajmy o tym, że "okazja czyni złodzieja".
Zapraszamy do "Tanich linii lotniczych" Kabaretu Pod Wyrwigroszem.
15. SLAJD - Kabaret pod Wyrwigroszem, po chwili hala lotniska

SKECZ "TANIE LINIE LOTNICZE"
Występują: Alina, Weronika, Angelika, Paulina

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D (Dziecko) - Weronika
M (Mama) - Paulina
B (Babcia) - Alina
K (Kasjerka) - Angelika

D: Babciu, babciu, kiedy samoloty?
B: Nie podoba mi się ten bilet za 1zł. Żeby się to wszystko nie skończyło jak w zeszłym roku, jak załatwiałaś
czasy w siodle.
M: A co mama ode mnie chce? Przecież wszystko załatwiłam!
B: Świetnie... tylko, że siodło było jedno...
D: I konia nie było...
B: Za to na obiad codziennie był owies...
M: Nie owies, tylko owsianka, a poza tym po co Ci koń, jak Ty jeździć nie umiesz?
B: Umiem.
M: Nie umiesz!
B: Umiem, umiem!!
D: Nie umiesz!
B: Marysiu!
M: Przecież tutaj powinien być ten sklep bezcłowy...
B: Po co ci sklep bezcłowy?
M: Bo tam jest tanio! Ja muszę sobie perfumy kupić!
B: Perfumy... pfff... przecież perfumy się zużyją. Trzeba kupić coś praktycznego, co się przyda rodzinie, co
wystarczy na dłużej...
M: Czyli co?
B: Whisky...
D: Babciu - i game boya! Co, nie? Kupisz mi game boya?
B: Rany Boskie, wnusiu, czy ty wzięłaś te pieniądze, co dostałaś od dziadziusia na I komunię?
D: Mam, są w kicaku.
B: To ci kupię.
D: Juchuuuu!!!
Wchodzi Kasjerka.
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K: Dzień dobry, państwo do Madrytu?
M: Tak, tak, to my.
K: Zapraszam serdecznie.
B: Proszę pani, najmocniej panią przepraszam... bo to córka kupowała... Czy my na te bilety po złotówce
dolecimy do Madrytu?
Babcia pokazuje Kasjerce bilety.

M: Oczywiście, mamusiu, że dolecimy.
B: Ja się pani pytam...
K: Naturalnie, pani... pani...
B: ... Genia...
K: Naturalnie, pani Genowefo, dolecicie.
M: Przepraszam panią bardzo, ale mama jest eurosceptyczką.
K: Hahahahaha... No cóż, jeszcze wielu Polaków jest sceptykami, jeżeli chodzi o naszą firmę, ale to się
niedługo zmieni. Państwo jesteście gotowi?
B i M: Tak.
K: Trzy osoby?
B: Tak, tak...
Dziecko pokazuje plecaczek.

D: I kicak!
Mama odsuwa go ręką.

K: Dobrze, dalej... Trzy bilety po 1 zł, świetnie... a opłatę lotniskową będziecie płacić państwo kartą czy
gotówką?
Babcia wskazuje na bilet.

B: No, ale bilety są po 1 zł.
K: Tak, tak, naturalnie, bilety są po 1zł, ale to pokrywa jedynie koszt druku biletu... natomiast... no wie pani...
opłata lotniskowa to jest zupełnie coś innego... 50 zł...
B: 50 zł...
K: Od osoby 50 zł.
B: Aaa... 50 zł od osoby.
K: Tak jest.
Mama stara się zbagatelizować sprawę.

M: Tak, ale 50 zł od osoby to nie są żadne pieniądze, prawda?
Babcia podaje pieniądze Kasjerce.

B: Według Pani również 50 zł to nie są duże pieniądze?
K: Proszę pani, 50 zł to naprawdę nie są duże pieniądze...
Kasjerka chowa pieniądze do kieszeni.

K: ... zwłaszcza przy opłacie ubezpieczeniowej.
B: Ubezpieczenie jeszcze...
K: Tak, 200 zł.
B: To my mamy jeszcze Pani dać 200zł???!!!
K: Nie, nie, nie! Pani mnie źle zrozumiała!
B: Całe szczęście...
K: Pani ma mi dać 600 zł, bo 200 zł od osoby.
Babcia mówi do Mamy.

B: Słuchaj to nie jest tania linia... to jest popelinia...
Zwraca się do Kasjerki.

B: To jest... szwindel!
K: Spokojnie, proszę pani, ja muszę panią uspokoić, nie ma się co denerwować, to jest opłata dobrowolna...
B: Aha...
M: Czyli nie musimy tego płacić?
K: Ależ oczywiście, że nie!
B: Aha...
K: To jest tylko kwestia państwa bezpieczeństwa, więc jeśli państwo nie chcecie...
M: To może zapłacimy...

16. SLAJD - lotnisko, samoloty
B: Ja się znam na awiacji... ja się znam na... yyyy... czytałam, że... yyyy... transport lotniczy jest jednym z
najbezpieczniejszych... najlepszym lataniem... yyyy... lotniczym...
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Dziecko wskazuje na ekran.

D: Ale fajne samoloty! Babciu, którym polecimy?
Kasjerka wskazuje na ekran.

K: Tamtym.
D: Tym z dużymi skrzydłami?
K: Nie, nie, nie! Tym tamtym, gdzie panowie teraz silniczek dokręcają...

17. SLAJD - samolot "ruina"
D: Ja cie... jaki wielki silniczek...
Babcia z przerażeniem wpatruje się w ekran, wskazuje na samolot i jąka się.

B: Jak... jak to... tamtym polecimy...?
K: Tak, tak, tak! No to jak?
Babcia stanowczo zwraca się do Mamy.

B: Halina, płać!!!
M: Ja???
B: Oj, płać, najwyżej perfum nie kupisz...
Mama wyciąga pieniądze, Dziecko zaczyna marudzić.

D: A ja chcę game boya... chcę do sklepu... babcia...
Babcia podaje Kasjerce pieniądze, w międzyczasie mówi do Dziecka.

B: Proszę bardzo... jak ci dam w gemboja, to się nie pozbierasz... Proszę. Ja rozumiem, że to jest już wszystko
zapłacone...
K: Nooo... w zasadzie to wszystko...
B: Przepraszam, co to znaczy w zasadzie?
K: No chyba, że ewentualnie państwo chcieliby siedzieć... to jeszcze 500.
M: Nie... za siedzące 500?!!
Mama z niedowierzaniem kręci głową.

K: Tak, od osoby.
M: Mowy nie ma.
B: Co mowy nie ma?! Chyba nie sądzisz, że będę całą drogę stała?!
M: No pewnie, bo ty byś tylko siedziała, najlepiej przed TV i wszędzie byś siedziała... całe życie przesiedzisz...
B: Chcesz, to stój!
Babcia podaje pieniądze Kasjerce.

B: Pani będzie łaskawa... proszę dopisać jedno siedzące...
K: Przy oknie?
B: ... yyy... nie...
M: No więc dziecko będzie stało, a mama będzie sobie siedziała, tak?
B: Tak.
D: A ja chcę siedzące... i chcę game boya...
Mama głaszcze Dziecko po głowie i zwraca się do Kasjerki.

M: Spokojnie, kochanie... Proszę pani, proszę w takim razie dopisać jeszcze dwa siedzące.
K: Przy oknie?
M; Przy oknie.
K: No to będzie 700 od osoby...
B: 700?
M: Mamusia chyba nie myśli, że ja będę na dziecku oszczędzać?!
B: Tak?
M: Tak.
Babcia wyciąga rękę do Dziecka.

B: Pokaż babci kicaka...
Dziecko podaje Babci plecak i mówi płaczliwym głosem.

D: Ja chcę game boya...
Babcia otwiera plecak, wyjmuje z niego pieniądze i podaje Kasjerce.

B: To jest po prostu zdzierstwo, proszę pani...
K: Pani Geniu...
B: Genowefo!
K: Przepraszam... a więc Pani Genowefo, to nie jest żadne zdzierstwo, tylko to są wszystko opłaty
manipulacyjne. Pani sobie zdaje sprawę, ile nasza linia się musi namanipulować...
Mówi płaczliwym głosem.

K: ... żeby dostać te wszystkie koncesje, pozwolenia, te opłaty, kontrole techniczne, żeby nie kontrolowały...
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B: Ale ja rozumiem, że to jest definitywnie wszystko?
K: Proszę pani, to nie wszystko, no bo jeszcze bagaże muszę państwu sprawdzić... Co pani tam ma?
Mama wyjmuje z torby kanapki.

M: Kanapki.
D: Z pastą jajową. To są moje ulubione.
Kasjerka zabiera kanapki.

K: Bardzo mi przykro, ale żywności na pokład nie wnosimy.
B: Ale ja jestem głodna!
D: I ja też jestem głodna!
K: To sobie coś państwo kupicie u pilota.
M: Przepraszam bardzo, a co dzisiaj pilot serwuje?
Kasjerka ogląda kanapki.

K: Kanapki... z pastą jajową...
D: Tak jak lubię... Mamo, kupimy? Kupimy? Głodna jestem...
B: Trzeba było jeść w domu, jak matka dawała... nie marudź już... Idziemy, proszę państwa.
K: Życzę miłej podróży.
B: Dziękujemy serdecznie.
K: Przepraszam państwa bardzo, ale ja widzę jedną niekonsekwencję w państwa zachowaniu...
B: Jezus Maria... co znowu?
K: No bo państwo przed chwilą kupili u mnie miejsca siedzące, tak?
B: Oczywiście, po 700 zł.
K: A ja nigdzie nie widzę wśród państwa bagaży krzesełek.
B: To myśmy jeszcze mieli ze sobą krzesełka zabierać?!
K: No przepraszam... a na czym pani chciała siedzieć?
B: Na dupie!
M: Mamo!
Kasjerka wskazuje na publiczność.

K: Wszyscy wiedzą, że krzesełka należy brać ze sobą... państwo mają.
B: A my nie mamy, proszę pani...
K: To my możemy państwu sprzedać.
M: Nie... no... Mamo, miałaś rację, oni nas z torbami puszczą!
K: No... jeżeli pani ma na myśli te torby... to nie...
B: A co pani ma do naszych toreb?!
M: Co?!
K: Nie, no ja nic nie mam do pani toreb, ale pani się tak trzęsie nad każdą złotówką i za takie torby... to jest
nadbagaż... trzeba by po 500 zł zapłacić... i co, zapłacą panie?
B: Nie!
K: No właśnie...
M: Nie, to jest skandal! To może wy nam każecie płacić za jakąś opłatę paliwową?
K: A właśnie nie! Tu się pani myli. Nasza linia słynie z tego, że nie pobiera opłaty paliwowej. Proszę państwa,
chodzi o to, że my nie chcemy być postrzegani w oczach pasażerów jako linia zarabiająca na paliwie...
B: No to tyle dobrego...
K: ... dlatego paliwo sobie kupują sami pasażerowie.
M: To znaczy, że my mamy sobie sami kupić paliwo do samolotu???!!!
Kasjerka wskazuje za scenę.

K: Tak. Tam są kanisterki, a cysterna jest za rogiem. To jest bardzo proste...
B: Nie... i tu pani przegięła, absolutnie...
M: Nie lecimy, mamo, nie lecimy... Proszę natychmiast oddać nam pieniądze! Rozumiemy się? Natychmiast!
B: Natychmiast!
D: Natychmiast! Chcę game boya!
K: Czyli mam rozumieć, że panie rezygnują?
M: Tak!
K: Spokojnie, zaraz zwrócimy pieniążki, mają to państwo zagwarantowane w naszej umowie. Bileciki proszę!
Babcia podaje Kasjerce bilety.

B: Proszę uprzejmie.
Kasjerka sięga do kieszeni, wyjmuje 3 zł i podaje Babci.

K: Proszę bardzo.
B: Co to???
K: 3 zł.
9
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M: Jakie 3 zł???
K: 3zł - zwrot za trzy bilety po złotówce - 3 zł. I macie Państwo szczęście, bo nasza linia zwraca 100% ceny
biletów. Inne linie od razu 20%, 30%, a my oddajemy 100%.
B: Aaaa... aaaa... aaaa... reszta?
K: Reszta, proszę pani, jest milczeniem... Zapraszam, kto następny?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. SLAJD - mix plejada klasyków rocka
Kacper

Uważam, że są w życiu takie chwile, gdy można i trzeba powspominać. Są grupy muzyczne i
utwory, które rozgościły się w sercach wielu z nas. A Ty, co o tym sądzisz, Jesico?
Jesica

O tak, zgadzam się z Tobą w 100%. Klasyka rocka - bo o niej tu mowa - to piękna muzyka,
której słucha wielu z pewnym rozrzewnieniem i łezką w oku.
Przed państwem zespół ZaWał w utworze "Whisky" Dżemu i "We Will Rock You" grupy
Queen.
19. SLAJD - Dżem foto + logo

PIOSENKA "WHISKY"
Śpiewają: Łukasz, Bartosz, Mateusz

20. SLAJD - Queen foto + logo

PIOSENKA " WE WILL ROCK YOU "
Śpiewa: Łukasz

Kacper

Prawdziwa uczta dla uszu...
21. SLAJD - znaki zakazu używek
Jesica

Muzyka, zabawa - niesie radość, ale myślę, że wielu zdaje sobie sprawę z tego, iż wokół nich
czają się zagrożenia. Nasza klasa i Szkoła zdecydowanie opowiada się przeciw zażywaniu
wszelkich środków odurzających.
Kacper

Chcemy pokazać, jak to jest naprawdę.
Popatrzmy na "Burzliwe życie Żółwia Kleofasa".
22. SLAJD - Halama foto + logo

SKECZ " BURZLIWE ŻYCIE ŻÓŁWIA KLEOFASA "
Występują: Kacper, Damian

Kacper
Mówi, gdy żółw kołami do góry.

Zażywasz - przegrywasz...
10
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23. SLAJD - foto z filmu "Czterej pancerni i pies"
Wchodzą dwaj pancerni w mundurach: Damian,

Jesica

Kiedyś przyjaźń, braterstwo i wspólne dążenie do celu miało wymiar wręcz metafizyczny.
Kacper

Baczność!
Pancerni stają na baczność.

Przed państwem pan Piotr i Szarik w piosence z filmu „Czterej pancerni i pies”.

PIOSENKA "DESZCZE NIESPOKOJNE"
Śpiewa: Pan Piotr

Kacper

Spocznij!
Pancerni i Pan Piotr schodzą ze sceny.

24. SLAJD - Lombard foto + logo, zapalona zapalniczka
Jesica

Chociaż kultową piosenkę Lombardu "Przeżyj to sam" śpiewa się i słucha w pozycji stojącej,
to nasza wersja autorska nie wymaga tego. Ku pamięci - muzycznie...
Kacper

... słownie - co nam w duszy gra. Zapraszamy KaWał i ZaWał: "Przeżyj to sam".

PIOSENKA "PRZEŻYJ TO SAM"
Śpiewają: Ewelina, Łukasz

25. SLAJD - Szkoła
Jesica

Mimo, iż Seneka przekonywał, że "nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy" - wierzę, że
szkoła to nie tylko nauka i ciężka praca. Ma też plusy, np. przerwy.
Kacper

Dla drogiej Publiczności mamy optymistyczną wiadomość - będzie 20-to minutowa przerwa.
Ale nim Państwa wypuścimy - "Ostatnia nocka" Macieja Maleńczuka.
26. SLAJD - Yugopolis foto + logo

PIOSENKA "OSTATNIA NOCKA"
Śpiewa:

27. SLAJD - kawa, pączek

11

Zespół Szkół im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim
Publikacje nauczycieli

Pan Piotr

Tłusty czwartek był kilka dni temu. To nie przeszkodziło naszym drogim Rodzicom w
przygotowaniu słodkiego poczęstunku. Jak na karnawał przystało - zapraszamy na kawę i
pączki.
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AKT II


ŚWIATŁO JASNE NA CAŁĄ SCENĘ + ŚWIATŁO PUNKTOWE NA KONFERANSJERÓW

1.

SLAJD - wnętrze sklepu, "reklamacje"

Jesica

Witamy po przerwie.
Od razu zapraszamy Państwa do świata biznesu. R-E-K-L-A-M-A-C-J-E.
Kacper

Reklamacja to zmora prawie każdego klienta.
Oto jak poradził sobie z nią Kabaret Ciach w skeczu "Reklamacja czajnika".
2.

SLAJD - Kabaret Ciach

SKECZ "REKLAMACJA CZAJNIKA"
Występują: Łukasz, Roksana

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dobra, to nie będzie dzień dobry, tylko ja Ci powiem, co ja myślę o Tobie i tym Twoim sklepie.
- Witam szanownego pana, w czym mogę pomóc?
- Forsę oddawaj, złodziejko, a to sobie zabieraj, natychmiast!
- Proszę pana, być może się mylę, ale wyczuwam w pańskim głosie nutkę niezadowolenia. Mniemam, że z
powodu naszego towaru, czyż nie?
- Dobrze wyczuwasz. Masz wyjątkową intuicję.
- Czyż nasz towar nie spełnił pańskich oczekiwań?
- Jest fantastyczny, ma tylko jedną wadę, nie działa.
- Nie działa, ale w jakim sensie?
- Może inni kupują u Ciebie czajniczki, żeby postawić sobie na telewizorze, ale ja jestem jakiś dziwak i
chciałem sobie zagotować w nim wodę na herbatę i nie da rady.
- Nie grzeje.
- Nie, chyba nawet chłodzi.
- O, widzi pan, to mamy jeszcze jedną funkcję dodatkową czajniczka - schładzanie napojów, a to wszystko za
niewiarygodnie niską cenę.
- Kobieto, ja Cię chyba naprawdę sięgnę i będziesz chłodna jak ten czajnik. Też będziesz miała
nieudokumentowaną funkcję - worek treningowy.
- Spokojnie, no proszę wyciszyć emocje i racjonalnie przedstawić swoje zarzuty.
- O, to jest mój zarzut.
Pokazuje zabandażowaną rękę.
-

-

Skoro się pan poparzył, to chyba jednak grzeje.
Ty mnie, dziewczyno, nie wnerwiaj. Poraziło mnie prądem. A przy okazji spaliło mi pralkę, lodówkę,
telewizor, komputer, że o suszarce żony nie wspomnę.
Czyli, co? Prąd jednak dochodził do czajnika?
Ale tylko przez moment. Później jak walnęło, to pół dzielnicy światła nie miało. Ludzie się do mnie zbiegli,
bo myśleli, że UFO u mnie wylądowało, bo takie fajerwerki były. Sąsiad do mnie z pretensjami przybiegł, bo
teściową chował. I jak strzeliła błyskawica z kontaktu to mu teściowa ożyła, Wstyd przed całą rodziną. Bo mu
przeze mnie nieboszczka do stołu z gośćmi usiadła.
Sąsiad powinien być zadowolony.
Nie bardzo. Po pierwsze: on teściowej za bardzo nie lubił, a po drugie: ożyła mu kiełbasa w lodówce.
Uganiała się pani kiedyś za uciekającą kiełbasą po korytarzu?
No to faktycznie problem. No, ale pan przeżył.
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-

-

Ja? Ja miałem migotanie komór i wycieczkę po tunelu w stronę światła. Ale zawróciłem, bo se pomyślałem,
że tej jędzy, co mi to sprzedała, muszę zmienić młotkiem makijaż, zanim umrę. Forsę oddawaj, bo zatłukę.
Znaczy i tak zatłukę, ale najpierw forsa.
Proszę pana, że tak zapytam, czy czytał pan instrukcję obsługi?
Popatrz na mnie, czy ja wyglądam na debila? Przecież nie będę czytał instrukcji obsługi czajnika. Się go
włącza i się gotuje.
Otóż, jak by pan przeczytał instrukcję, to doczytałby pan na stronie 379...
Zaraz, zaraz, na której przepraszam?
Na 379...

Wyjmuje grubą instrukcję i szuka.
-

-

-

... zaraz po wstępie, że to urządzenie jest niekompatybilne z niektórymi innymi i należy je wyłączać, bo mogą
one ulec uszkodzeniu. O proszę, tu jest lista: pralka, lodówka, telewizor, komputer...
Zaraz, pokaż no to... bojler grzewczy, młockarnia, sygnalizacja świetlna, tramwaj, elektrownia atomowa...
Pani, to ja widzę, że i tak miałem dużo szczęścia. To jest niebezpieczne urządzenie, powinniście je wojsku
sprzedać, to się ucieszą.
Proponowaliśmy, ale podobno jakaś tam konwencja zabrania.
Dobra, dobra, my tu gadu, gadu, a czas to pieniądz. Forsę, bo Cię uszkodzę tym czajniczkiem i sama się
przekonasz, że to jest niebezpieczne urządzenie.
Wie pan, jestem zaskoczona. Do tej pory nikt nie składał jeszcze reklamacji - pan jest pierwszy.
No, reszta miała pewnie mniej szczęścia niż ja. I wszyscy poszli w kierunku światła. Z czajniczkiem w ręku.
Ja sobie tak wyobrażam, że tam u góry na hasło czajnik, brama otwiera się automatycznie. Forsę, mówię,
oddawaj!
Czyli co? Będzie pan składał reklamację?
No, jak na to wpadłaś?
Dobrze, musimy spisać formularz. Czajnik, produkcji chińskiej...

Dzwoni telefon.
-

Chwila, pisz, pisz...

Klient odbiera telefon.
-

Zośka, czego kochanie sobie życzysz? Imieniny? Oczywiście, że pamiętam. A czyje? Aaaaa, Twojej mamusi.
No jasne, że się cieszę. Co kupiłem? A, coś tam dopiero...

Patrzy na czajnik.
-

A nie, mam już coś. Mamusia będzie oczarowana. Poczekaj chwilę...

Zwraca się do sprzedawczyni.
-

Namyśliłem się, biorę go.

Do telefonu.
-

He, no niespodzianka. No dobra, coś tam mogę zdradzić. Powiem tak: jak mamusia tego użyje, to będzie w
siódmym niebie. Cześć.

Wychodzi z czajnikiem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

SLAJD - córka, żona, matka

Kacper

Mówią, że "prawdziwy mężczyzna to taki, który potrafi kochać trzy kobiety naraz: córkę, żonę
i matkę".
Jesica

A kto to jest prawdziwy mężczyzna o złotym sercu?
4.

SLAJD - córka, żona, matka, teściowa

Kacper

To ktoś taki, kto potrafi kochać cztery kobiety naraz: córkę, żonę, matkę i teściową.
Jesica

Och, żarty na bok... Już za drzwiami Dzień Kobiet.
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5.

SLAJD - Dzień Kobiet

Kacper

Otwórzmy je na oścież. Wszystkie Panie zapraszamy, składając szczere i serdeczne życzenia
wszystkiego dobrego, do obejrzenia skeczu "Radiomaniak"...
Jesica

... za który nasz Kabaret w zeszłym roku został wyróżniony na Grudziądzkiej Kieszeni
Scenicznej.
Kacper

Panowie mogą patrzeć i weselić się. "Radiomaniak" - prosimy.
6.

SLAJD - Dzień Kobiet, życzenia

SKECZ "RADIOMANIAK"
Występują: Ola, Kamila, Alina, Angelika, Weronika, Maciej, Mateusz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Wiadomości- W
2) Sport- S
3) Kwadrans dla rolników- R
4) Koncert życzeń- P
5) Nowości kulinarne- K

1) Wiadomości zaczynamy od złożenia życzeń naszym wspaniałym paniom. Życzymy Wam szczęścia,
zdrowia...
3) i paszy wysokokalorycznej potrzebnej do uzyskania niezbędnego przyrostu wagi ciała...
4) „ blondynki, brunetki, ja wszystkie was kobietki...”
5) wkładamy do garnka i gotujemy na wolnym ogniu często mieszając...
1) i my, ta brzydsza część rodzaju ludzkiego, chcemy dać wam wszystko to, co mamy najlepsze...
4) „boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dokoła wszyscy już posnęli...”
2) Kolejna afera w polskiej piłce nożnej! Oto nagranie rozmowy przechwycone przez agentów CBA:
[zał. nr 1 - „Telefon do trenera” Kabaret pod Wyrwigroszem]
2) Nasza wspaniała narciarka Justyna Kowalczyk wyprzedziła na mecie swoją odwieczną rywalkę...
5) golonkę w kapuście lub śledzia w śmietanie...
3) nawozimy co najmniej dwa razy do roku, najlepiej ekologicznym obornikiem...
1) Jesteście natchnieniem dla poetów, stawiamy was na piedestale...
4) „O Ziuta, pijany byłem, gdy do ślubu prowadziłaś mnie...”
2) I nasza gwiazda znowu jako pierwsza wbiega...
3) do obory wprowadzamy ją tylko na noc...

15

Zespół Szkół im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim
Publikacje nauczycieli

1) Dajemy wam nie tylko kwiaty, ale też...
5) ogórki kiszone kupione w pobliskim warzywniaku...
1) Drogie panie, jesteście ozdobą tego świata! Wasza uroda...
4) „nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie, a kto z nami nie..."
1) Potrzebujemy was jak powietrza do oddychania, czy...
5) nieświeżej kaszanki z zamrażalnika.
A teraz relacja z zastosowania nowej diety cud:
[zał. nr 2 - „Prowokacja” Kabaret Nowaki]
1) Ogłoszenie: Znaleziono lewy skórzany but, Uczciwego znalazcę prawego - prosimy o przyniesienie go do
studia, a nieuczciwego - prosimy o odebranie lewego.
4) „Bo do tanga trzeba dwojga, zgodnych serc i chętnych ciał...”
1) Z Grudziądza wyruszyła 29-ta piesza pielgrzymka kobiet na Jasną Górę...
2) i pięknie wybiła się do góry i frunęła wysoko, wysoko ustanawiając nowy rekord Polski wynikiem 4,75m...
5) i kładziemy ją następnie na gorącym oleju czekając, aż się przyrumieni z obu stron...
4) „Przeżyj to sam, przeżyj to sam, nie zamieniaj...”
5) około kilograma szynki lub świeżej wołowiny...
2) Na zakręcie, niestety, nasz kierowca Robert Kubica został wyprzedzony przez Fernando Alonso oraz
1) 29-tą pieszą pielgrzymkę kobiet z Grudziądza na Jasną Górę...
4) „Kiedy znajdziemy się na zakręcie, co z nami będzie...”
1) W spotkaniu na szczycie pomiędzy panem Jarosławem Kaczyńskim i Premierem Donaldem Tuskiem, pan
Premier...
2) puścił Bąka lewą stroną...
1) na co pan Kaczyński odpowiedział...
4) „Kocham Cię kochanie moje, kocham Cię kochanie moje, to polana...”
5) suto tłuszczem oblana z odrobiną pieprzu i przyprawy curry...
3) W Górnych Wymiarach koło Grudziądza wzmogły się protesty miejscowych producentów artykułów
żywnościowych przeciwko zbyt niskim dotacjom z Unii Europejskiej. Idąc z duchem czasów zorganizowano
tzw. „Protestsong”. Oto nasza relacja:
[zał. nr 3 - „Rolnik sam w dolinie” Kabaret Ani Mru Mru (tekst oryginalny)
„Ostatnia nocka” M. Maleńczuk (tekst oryginalny)
„Ona tańczy dla mnie” Weekend (tekst przerobiony)]
1) Wiadomość z ostatniej chwili: na Stadionie Narodowym znowu nie udało się zamknąć dachu, gdyż...
4) „Trzeba mi wielkiej wody - tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej,
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Trzeba mi wielkiej wody- tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody...
3) nie zważamy, gdyż kury same wchodzą na noc do...
5) rozgrzanego piekarnika i zostawiamy je...
2) do następnego meczu, proszę państwa, a PZPN nadal szuka nowego trenera dla naszej reprezentacji, który w
końcu osiągnie sukces na mistrzostwach świata w Brazylii. Dodatkowe wymagania:...
1) chodzenie po wodzie i zamienianie wody w wino było przykładem...
3) ekonomicznego prowadzenia działalności gospodarczej rolników...
4) „Ty będziesz moja, ja będę Twój, razem będziemy wywalać gnój...”
5) do lodówki na około pół godziny, co pozwoli, aby ciasto osiągnęło odpowiednią konsystencję...
4) A teraz specjalnie dla naszych pań piosenka Andrzeja Rosiewicza!
[zał. nr 4 - „Najwięcej witaminy” A. Rosiewicz, I. Krosny]
1) A teraz łączymy się z naszymi reporterami lokalnymi...
2) Tu lokalna rozgłośnia radiowa „Przysiółek Wałdowo”. Wiadomości:...
3) Na terenie naszej wielkowiejskiej aglomeracji powstał odłam Koła Gospodyń Wiejskich pod wiele mówiącą
nazwą „Ku Fjuczer”. Nasze panie ostro wzięły się do roboty. Zorganizowały między innymi: kurs konsumpcji
ryżu za pomocą pałeczek, zaawansowane szkolenie II-go stopnia włączania mikrofalówki oraz warsztaty
czytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi młotka.
4) Dyrektor tutejszej placówki oświatowej otrzymał obietnicę od wójta gminy Grudziądz, iż już w 2073 roku
mogą znaleźć się fundusze na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Wałdowie. Trzymamy za słowo!
5) Tutejszy sołtys organizuje akcję pomocy mieszkańców przy układaniu chodnika dla pieszych, łączącego
wyżej wymienionego sołtysa ze sklepem spożywczym. Akcja jest jak najbardziej dobrowolna. Kto nie
przyjdzie, będzie miał wyłączony prąd oraz wodę. Z góry dziękujemy za współpracę.
WYŁĄCZENIE PRĄDU
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kacper

Jeszcze raz drogim paniom życzymy wszystkiego dobrego.
7.

SLAJD - "Pan Tadeusz"

Kacper

A teraz ukłon w stronę polonistów.
Jesica

Epopeja narodowa. Jak głosi reguła - to utwór epicki, wielowątkowy, wierszowany...
Kacper

... et cetera, et cetera.
Pan Tadeusz epopeją narodową jest. Obowiązkiem każdego Polaka jest pamięciowe
opanowanie "Inwokacji" tegoż utworu.
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Jesica

Nie jest to łatwe zadanie, ale my mamy na nie sposób - lekki, łatwy i przyjemny.
Oto on - "Rap Tadeusz".
8.

SLAJD - Kabaret OT.TO foto + logo

PIOSENKA "RAP TADEUSZ"
Śpiewają: Roksana, Paulina

Jesica

A nie mówiłam?! Brawo!
9.

SLAJD - karnawał

Jesica

Tyle o szkole. Wystarczy. Wracamy na bal. Karnawał wciąż trwa! Bawmy się, tańczmy!
Kacper

Nie obraź się, Jesica, ale... "Tańcz głupia, tańcz".
Zespół ZaWał i Dziewczyny w utworze Lady Pank.
10. SLAJD - Lady Pank foto + logo

PIOSENKA "TAŃCZ GŁUPIA, TAŃCZ"
Śpiewają: Ewelina, Paulina, Roksana

11. SLAJD - film "wojna"
Przy pierwszych dźwiękach filmu Konferansjerzy rozglądają się ze zdziwieniem i lękiem.

Jesica

Co się dzieje? Wojna jakaś, czy co?!!!
Na dźwięk wybuchu Kacper krzyczy.

Kacper

Ratuj się, kto może!!!
Konferansjerzy szybko chowają się za mównicę, przy dźwiękach muzyki nieśmiało się wychylają.

Jesica

Co to za muzyczka? Co to się będzie działo? Chyba rzeczywiście zapowiada się jakaś walka?
Kacper

Ha! I to nie byle jaka! Choć niepotrzebnie się przestraszyliśmy.
Media lansują wiele programów i konkursów. Zorganizowaliśmy własny, na kanwie programu
"Jak oni śpiewają?" Przed Państwem laureaci konkursu "Ojejku-Jejku Jak Oni Śpiewają!".
12. SLAJD - gwiazdy, podkład muzyczny
W trakcie "gwizdu" wchodzą na scenę uczestnicy "bitwy refrenów", Konferansjerzy dołączają do nich. Po rozpoczęciu
pierwszego fragmentu Kacper woła do Jesici.
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Kacper

Jes, zaczynaj!

PIOSENKI - " OJEJKU-JEJKU JAK ONI ŚPIEWAJĄ!"
01 MADAGASKAR
Śpiewa: Jesica

Wyginam śmiało ciało,
wyginam śmiało ciało,
wyginam śmiało ciało,
dla mnie to
Śpiewają: wszyscy

mało!
02 TAKIE TANGO
Śpiewa: Weronika

Bo do tanga trzeba dwojga
zgodnych ciał i chętnych serc,
bo do tanga trzeba dwojga,
tak ten świat złożony jest.
03 KOCHAM CIĘ ŻYCIE
Śpiewa: Alina

Uparcie i skrycie, ach życie kocham cię, kocham cię,
kocham cię nad życie.
W każdą pogodę...
04 BOHEMA
Śpiewa: Angelika

Lecę bo chcę,
lecę, bo życie jest złe.
Czy są pieniądze, czy nie,
lecę, bo wolność to zew,
lecę, bo wciąż kocham ciebie,
kocham cię.
05 TO CO NAM BYŁO
Śpiewa: Paulina

To co nam było, co nam się zdarzyło
do ułożenia w głowie mam.
To nic nie znaczyło, to nie była miłość,
a wciąż mam nadzieję, nowy plan.
06 BAŁKANICA
Śpiewa: Damian

Będzie ,będzie zabawa,
będzie się działo
i znowu nocy będzie mało,
będzie głośno,
będzie...
07 BĘDZIESZ MOJĄ PANIĄ
Śpiewa: Bartosz

Będziesz zbierać kwiaty,
będziesz się uśmiechać,
będziesz liczyć gwiazdy,
będziesz na mnie czekać.
I ty, właśnie ty będziesz moją damą.
I ty...
08 ŻYCIE TO NIE TEATR
Śpiewa: Roksana
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Ty i ja - teatry to są dwa!
To są dwa...
09 PŁONĄ GÓRY PŁONĄ LASY
Śpiewa: Maciej

A ja i tak odnajdę cię...
10 TAKIE TANGO
Śpiewa: Weronika

Bo do tanga trzeba dwojga
zgodnych ciał i chętnych serc,
bo...
11 DIAMENTOWA KULA
Śpiewają: Ola, Kamila

Taki mały, taki szary,
od poniedziałku do soboty
czas powoli konsumuje życie twoje, myśli twoje,
nieliczne tęsknoty...
12 ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ
Śpiewa: Kacper

Zaopiekuj się mną,
nawet, gdy nie będę chciał,
zaopiekuj się mną,
zaopiekuj się mną
mocno tak.
13 DIAMENTOWA KULA
Śpiewają: Ola, Kamila

Diamentową kulą dostaniesz miedzy oczy,
piorun miliona woltów nagle do gardła skoczy.
Już płonie twa koszula, już twoje ciało płonie.
Na niebie złoty neon wybija imię Twoje.
14 BAŁKANICA
Śpiewa: Damian

Będzie, będzie zabawa,
będzie się działo
i znowu nocy będzie mało.
Będzie głośno,
będzie radośnie,
znów przetańczymy razem całą noc.
Jesica

OK, pogódźmy się! Teraz wszyscy razem!
15 MADAGASKAR
Śpiewają: wszyscy

Wyginam śmiało ciało,
wyginam śmiało ciało,
wyginam śmiało ciało,
dla mnie to mało!
Przy końcowych akordach uczestnicy "bitwy" kłaniają się i wybiegają ze sceny. Konferansjerzy wracają na swoje miejsce.

Kacper

WOW! Myśmy są gwiazdy!
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Jesica

Zostańmy więc w klimacie astronomicznym. Oto kolejny hit, który wzięliśmy na warsztat.
Tym razem dostało się Budce Suflera.
Kacper

Zaraz, zaraz... Jak to leciało? Jolka, Jolka?
Jesica

Nie! Roxi, Roxi!!
13. SLAJD - Budka Suflera foto + logo

PIOSENKA "ROXI, ROXI"
Śpiewają: Łukasz, Roksana

14. SLAJD - serduszka
Kacper
Nuci.

"Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie..."
Mówi.

"Trzeba wielu lat by znaleźć przyjaciela, wystarczy chwila by go stracić" - pisał Stanisław
Jerzy Lec.
Jesica

Przyjaźń to wielki dar, więc trzeba o nią dbać. Jak wszystko, ma swoje granice.
Specjalnie dla państwa Krawczyk and Bregović i "Mój przyjacielu".
15. SLAJD - Krawczyk & Bregovic foto

PIOSENKA "MÓJ PRZYJACIELU"
Śpiewa: Łukasz

Kacper

Przyjaźń swoje prawa ma.
Jesica

Od przyjaźni do nienawiści tylko jeden krok. Jeden krok, dwa i już tak niewiele trzeba, by
tańczyć. A kiedy mamy czas i chęć na taniec?
16. SLAJD - Weekend foto + logo
Jesica

W weekend!
Kacper

Oto "Ona tańczy dla mnie" zespołu Weekend w naszej wersji kabaretowej.

PIOSENKA "ONA TAŃCZY DLA MNIE"
Śpiewa: Łukasz
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Ja nie cierpię jej, Ona tu jest i tańczy dla mnie,
bo dobrze to wie, że porwę ją, i w szafie schowam na dnie.
(bis)
Moja małżonka patrzy często w oczy me
i nie ukrywam - ciężkie to przeżycie.
Jak o niej myślę, tylko moje serce wie,
gdy mnie całuje, uciekłbym daleko.
Jej ramiona imadłem dla mnie są,
bo przy niej życie jest jak zsiadłe mleko
i każdej chwili pragnę być gdzie indziej, bo
jest tego warta, nic się nie zmieniło,
boo, nie cierpię jejej, bo nie chcę jejej, boo...
Ja nie cierpię jej, Ona tu jest i tańczy dla mnie,
bo dobrze to wie, że porwę ją, i w szafie schowam na dnie.
(bis)

17. SLAJD - "baby" karykatura
Kacper
Nuci.

"Baby, ach, te baby..."
Mówi.

Zauważyłaś, Jes, że prawie wszystkie utwory wynoszą płeć piękną na piedestał?
A co z nami, waszą brzydszą połową? Gdzie piosenki o prawdziwych facetach?
18. SLAJD - "baby i chłopy" karykatura
Jesica
Nuci.

"Gdzie ci mężczyźni, mmmm, prawdziwi tacy..."
Mówi.

Kacperku, niespodzianka! Doczekałeś się! Oto przygotowywany, w głębokiej konspiracji,
utwór "Jędruś". Pierwowzorem była oczywiście "Baśka" znanej formacji Wilki.
Kacper

Już nie mogę się doczekać.
Jesica

Zapraszamy - "Jędruś".
19. SLAJD - Wilki foto + logo

PIOSENKA "JĘDRUŚ"
Śpiewają: Paulina, Ewelina

Jędrzej lubił sobie spać.
Tomek ćpał, a Franek wciąż pijany.
Stanisław chrapał cudnie,
zwłaszcza tuż po swoim ślubie.
Z Olkiem można było pączki kraść,
chociaż wiem, że tłuszczu w sobie
miał duży bak.
Maciek zło, Andrzej mnie
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zacałowałby na śmierć,
a ja nie chcę takich tu mieć.
Piękni jak tratwa na tamtym bagnie,
jak jeże w galopie, jak błoto pod nami.
Marek bezrobotny znów.
Z Kubą ciągle było tak samo.
Bartek nie rozumiał prostych słów.
Szymon noce spędzał tylko z mamą.
Wszystko mógł mi Jasiek dać,
Tak jak Adaś,
ale od nich wcale nie chciałam brać.
Michał piękny, mówię Wam,
ale głupi, to był fakt .
Za to Dawid - ADHD.
Piękni jak tratwa na tamtym bagnie,
jak jeże w galopie, jak błoto pod nami.
Kacper

Dziękuję ci bardzo, Jesico. Może nie do końca o to mi chodziło, ale dziękuję.
Jesica

Mówisz - masz!
20. SLAJD - karnawał
Kacper

Prawdę mówiąc, to nie ma znaczenia, o kim śpiewamy.
Ważne, że razem tu jesteśmy i bawimy się. Karnawał trwa!
Jesica

Chwilo trwaj! Przed państwem "Na jednej z dzikich plaż" zespołu Rotary.
21. SLAJD - Rotary foto + logo

PIOSENKA "NA JEDNEJ Z DZIKICH PLAŻ"
Śpiewają: Łukasz, Paulina, Roksana

22. SLAJD - tytuł
Wszyscy wychodzą na scenę. Konferansjerzy wychodzą zza mównicy, idą do przodu sceny, mówią do Publiczności.

Jesica

Wszystko, co dobre, ma swój kres.
Kacper

Otóż i nasz wieczór dobiegł końca.
Jesica

Dziękujemy serdecznie Państwu za wspólną zabawę i śpiew...
Kacper

... a przede wszystkim za wyrozumiałość.
23

Zespół Szkół im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim
Publikacje nauczycieli

Jesica
Nuci.

"To już jest koniec, nie ma już nic."
Kacper
Nuci.

"Jesteśmy wolni, możemy iść..."
Konferansjerzy dołączają do pozostałych.

23. SLAJD - "To już jest koniec" karaoke - tytuł
Pan Piotr
Zakończenie - przedstawienie występujących itd.
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