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Scenariusz zakończenia gimnazjum
„NIE WĄTP W BŁĘKIT NIEBA,
GDY NAD TWOIM DACHEM STOJĄ
CIEMNE CHMURY”
(Przysłowie hinduskie)
Utwór muzyczny Ennio Morricone – Le Vent, Le Cri

Narrator I: (Uczennica klasy III)
Dziś nasze serca przepełnia nie tylko radość z otrzymania świadectwa ukończenia
gimnazjum, ale także smutek z powodu rozstania z tym, co stanowiło istotę naszego życia w ciągu
ostatnich lat. I choć nieraz przysparzaliśmy wielu zmartwień naszym nauczycielom, chcielibyśmy,
aby w ich pamięci pozostały tylko te lepsze chwile.
„Panta rhei”- wszystko płynie. I czas płynie, goniąc nieskończoność. Mijają
lata...Zakończył się pewien ważny etap naszego życia i dalsze życie będzie stawiało nam nowe
problemy, których rozwiązywanie może być coraz trudniejsze, więc zanim się pożegnamy, przyjmij
droga koleżanko, drogi kolego nasze „memento” na dalszą drogę po własny los:
,,Nie wątp w błękit nieba, gdy nad Twoim dachem stoją ciemne chmury”
Przed nami cały świat. Przed nam nadzieje, niepokoje, niepewność; mozolne szukanie drogi
i prawdy na splątanych ścieżkach życia…

Uczennica I:
Przedziwne i niepojęte
jest życie człowieka.
Z roku na rok, z dnia na dzień,
Poruszasz się pośród ludzi i rzeczy.
Bywają dni, kiedy świeci słońce,

I nie wiesz dlaczego
Jesteś zadowolony.
Widzisz tylko dobre,
piękne strony życia,
Śmiejesz się, jesteś
za wszystko wdzięczny,
Chciałbyś skakać z radości.
Praca idzie ci dobrze.
Wszyscy są dla ciebie mili.
Nawet nie wiesz dlaczego.
A może spałeś dziś dobrze.
Może spotkałeś dobrego człowieka
I czujesz się zrozumiany i bezpieczny.
Myślisz sobie: to powinno trwać,
Ten pokój i głęboka radość.
Nagle, pewnego dnia
wszystko się zmienia,
Jakby chmury zakryły blask słońca Popadasz w smutek
i sam nie wiesz dlaczego.
Wszystko znowu ciemnieje.
Wydaje ci się, że inni
nie widzą w tobie nic dobrego.
Wystarczy błahostka,
A zaczynasz narzekać,
zazdrościć, oskarżać.
Myślisz: tak już będzie zawsze,
Ten stan już się nie zmieni.
I właśnie nie wiesz dlaczego.
Może jesteś zmęczony.
Tego też nie wiesz.
Dlaczego tak musi być?
Bo człowiek jest cząstką natury,
Przeżywa wiosnę i jesień,
Doświadcza ciepła lata i chłodu zimy.

Bo człowiek poddany jest
rytmowi jak morze Odpływom i przypływom.
Bo ludzkie bytowanie jest
ciągłym powtarzaniem się faz
Życia i umierania.
Jeśli to zrozumiesz,
możesz odważnie i ufnie
Iść dalej przez życie, bo wiesz, że
Po każdej nocy przychodzi poranek.
Jeśli przyjmujesz i uznasz
Fazy przypływu i odpływu Poznasz głębię życia
I osiągniesz radość”.
Utwór muzyczny: Eleni-Odpowie ci wiatr

Narrator:
Przed nami szamotanie się w nieporadności, przedzieranie się przez życie z pytaniem:
Kim jestem?
Kim będę?
Dokąd zmierzam?
Ale pamiętajmy, że ...

Uczeń I:
Życie to bezustanne odkrywanie samego siebie,
Życie jest...
Życie jest szansą, schwyć ją.
Życie jest pięknem, podziwiaj je.
Życie jest radością, próbuj ją.
Życie jest snem, uczyń je prawdą.
Życie jest wyzwaniem, zmierz się z nim.
Życie jest obowiązkiem, wypełnij go.
Życie jest grą, zagraj w nią.
Życie jest cenne, doceń je.

Życie jest bogactwem, strzeż go.
Życie jest miłością, ciesz się nią.
Życie jest tajemnicą, odkryj ją.
Życie jest obietnicą, spełnij ją.
Życie jest smutkiem, pokonaj go.
Życie jest hymnem, wyśpiewaj go.
Życie jest walką, podejmij ją.
Życie jest tragedią, pojmij ją.
Życie jest przygodą, rzuć się w nią.
Życie jest szczęściem, zasłuż na nie.
Życie jest życiem, obroń je.
Utwór muzyczny SDM -Wędrówką życie jest człowieka…

Uczennica II:
Z małych to życie cząstek się składa, z chwilek na pozór bez ceny;
Lecz komu cząstka marnie przepada, życie rozpływa się w treny.
Więc zbieraj bracie, te drobne karty, którymi żywot Bóg pisze;
Na świat i ludzi miej wzrok otwarty, ukochaj pracę i ciszę;
Jeżeli zszyjesz karty żywota, to księgą żywot się stanie;
I będzie miłość, pożytek, ochota do pracy i ludziom na danie.

Narrator:
Zatem spośród wszystkich sztuk najtrudniejsza jest sztuka życia. Każda odpowiedź na
pytanie o sens życia jest banalna. Uroda życia polega na wyłanianiu-nie rozwiązywaniu problemów,
tak, by z każdą chwilą stawać w obliczu tajemnicy. Istnienie tajemnicy czyni życie atrakcyjnym i
bogatym. Oczywistość i jednoznaczność zubażają nasze życie. Uroda naszej egzystencji polega na
odkrywaniu nieprzebranego bogactwa stworzenia. Żyjemy dotąd, póki się dziwimy.
Utwór muzyczny Marka Grechuty-Świecie nasz…

Uczeń II:
Człowiek jest nierozumny i egocentryczny.
Nieważne: I tak go kochaj!
Chciałbyś zrobić coś wspaniałego, ale inni źle oceniają twoje intencje.

Nieważne: I tak rób to!
Wypełniając swe obowiązki znajdujesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych nieprzyjaciół.
Nieważne: Wypełniaj je i tak!
Dobro, które czynisz, jutro jest zapomniane.
Nieważne: Czyń tak dalej!
Uczciwość, szczerość, przejrzystość czynią cię słabym i bezbronnym.
Nieważne: Nadal bądź uczciwy i szczery!
To, co budujesz od lat, może być zniszczone w jednym momencie.
Nieważne: I tak buduj dalej!
Pomagasz ludziom, a oni tego nie zauważają...
Nieważne: Pomagaj im nadal!
Pragniesz oddać to, co w tobie najlepsze, a inni znieważają cię i odrzucają...
Nieważne: Nieustannie dawaj to, co w tobie najcenniejsze!

Uczennica III:
1. Nigdy nie przestawaj się uśmiechać, nawet jeśli jesteś smutny, ponieważ nigdy nie wiesz,
kto może się zakochać w twoim uśmiechu.
2. Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem.
3. Być może Bóg chciał abyś poznał wielu złych ludzi zanim poznasz dobrych.
4. Nie płacz, że coś się skończyło, tylko uśmiechaj się, że ci się to przytrafiło.
5. Zawsze znajdzie się ktoś, kto cię skrytykuje. Zdobywaj zaufanie ludzi i uważaj na tych,
których zaufanie już raz straciłeś.
6. Stań się lepszym człowiekiem. I zanim poznasz kogoś upewnij się, że znasz siebie i że nie
będziesz chciał być taki jak on chce, ale będziesz sobą.
7. Nie biegnij za szybko przez życie, bo najlepsze rzeczy zdarzają się nam, wtedy gdy najmniej
się ich spodziewamy.
8. I pamiętaj, że by otworzyć komuś oczy potrzeba niekiedy całego życia. By ujrzeć wystarczy błysk chwili.

Uczeń III:
Zanim osądzisz, spróbuj zrozumieć.
Wystrzegaj się gotowych odpowiedzi.
Daj każdemu szansę.
Zważaj bardziej na "być" niż "mieć".
Stawaj w obronie najsłabszych.

Bądź pośród innych narzędziem pokoju.
Przynoś życie i nadzieję ludziom, których spotkasz.
Przyczyniaj się do międzyludzkiej solidarności.
Pracuj na rzecz bardziej sprawiedliwego świata.
Śmiej się, a zmarszczki przekształcą się w skrzydła”.

Narrator I:
Pamiętajmy, że jest taka zdolność, którą mamy wszyscy: zdolność zmieniania się.
Największym osiągnięciem życiowym człowieka jest ustawiczne stwarzanie samego siebie od nowa
tak, aby w końcu dowiedzieć się, jak żyć.: Dlatego stwórz koncepcję osoby, jaką chciałbyś być.
Kochaj kogoś.. Żyj poważnie. Bo w rzeczywistości możesz być jeszcze wszystkim, zdobyć nowe
umiejętności, znaleźć nowe pasje. Możesz nawet zmienić siebie i stać się kimś innym, niż byłeś.
Przygoda twojego jutra zależy tylko od Ciebie i nigdy nie jest na nią za późno. Jak mówi poeta:
„Nic nie jest stracone, skończone też nie. Gdy droga przed Tobą, a sam jesteś w tle. ”A przed Wami
– długa droga...”Każdy chce iść tą drogą z uśmiechem na twarzy, znaleźć na niej radość i
szczęście.

Uczeń IV:
Nie zabieraj ludziom szczęścia
Bo nikt nie jest tego wart
Nie zabieraj im miłości
To największy ludzki skarb
Choćbyś cierpiał sam z zazdrości
Złą nienawiść w sobie miał
To unikaj tej podłości
Byś z godnością zstąpił z chwał
Daj się wyrwać swym uczuciom
Tym najlepszym i tym złym
Zimne myśli życie studzą
A ty w sercu trzymasz dym
Dym ten ma kolory światła
Które drogą twoją jest
Gdy zaniknie jedna barwa
Wtedy ujrzysz drogi kres
Całe życie to nauka

I doświadczeń wielki grom
Kto ich w swoim życiu szuka
Wygra walkę czystą grą.

Narrator I:
Nie wolno przy tym zapomnieć, że prawdziwej radości nie daje ani wygoda, ani bogactwo,
ani ludzka pochwała – daje ją zrobienie czegoś wartościowego. Że „szczęścia trzeba szukać w
sobie, a nie naokoło. Nikt go człowiekowi nie da, jak sam sobie go nie da. Niektórzy w sławie
bogactwie go szukają, ale na sławę i bogactwo nie każdego stać, a szczęście jest jak woda i
każdemu chce się pić. Nieraz jest go więcej w jednym dobrym słowie, niż w całym długim życiu”.
Pamiętajcie też, że „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez
to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Uczeń V:
Powtarzając znowu za poetą:
Zaprawdę godnym i sprawiedliwym,
Słusznym i zbawiennym jest
Żeby człowiek w życiu onym
Sprawiedliwym był i godnym,
Żeby człowiek był człowiekiem....

Narrator:
Abyśmy byli sprawiedliwymi i godnymi ludźmi – niech sumienie będzie Naszym przewodnikiem.
Niech Nam ono przypomina, iż pierwszym i najgorszym ze wszystkich oszustw jest oszukiwanie
samego siebie. Potem łatwo już grzeszyć na wszystkie sposoby.

Uczennica IV:
Idźmy łagodnie przez zamęt i pośpiech, pamiętając jaki spokój możecie znaleźć w ciszy. Na
tyle, na ile możecie, żyjmy w przyjaźni z wszystkimi ludźmi. Bo „(...) chwała temu, co bez gniewu
idzie poprzez śniegi, deszcze, blaski oraz cienie. W piersi pod koszulą całe jego mienie (...)”. Przed
Nami – całe życie. Wchodźmy w nie pełni sił i energii, wiary i nadziei, że będzie piękne. Nie
utraćmy nigdy optymizmu, nie utraćmy młodości.

Uczennica V:
Popatrz na mgłę, ileż cudów ukrywa mgła!

Chcesz do nich dojść, lecz niewiele masz szans,
mgła cię pochłonie, ale wiedz - kiedy przegrasz z nią,
zęby zaciśnij i idź jeszcze raz!
Zawsze i wszędzie, nawet we śnie,
pamiętaj, że wygrać potrafisz,
byle we mgle wiary nie stracić,
byle we mgle odnaleźć się!
Przez tysiąclecia mgła pomagała nam,
w jej mleczną toń nie śmiał wejść żaden wróg,
dzięki ci, mgło, ale czas dziś już nie ten sam:
tajgę nam daj, daj nam klucz do jej wrót.
Zawsze i wszędzie, nawet we śnie,
pamiętaj, że wygrać potrafisz,
byle we mgle wiary nie stracić,
byle we mgle odnaleźć się!
Kłęby oparów mącą myśli i wzrok,
oślizgły knebel wpychają do ust,
skarby w zasięgu rąk, ale spowite mgłą milcząca mgła strzeże tajgi jak stróż.
Zawsze i wszędzie, nawet we śnie,
pamiętaj, że wygrać potrafisz,
byle we mgle wiary nie stracić,
byle we mgle odnaleźć się!
Więc wszystko na nic, wszystko zostać ma tak jak jest?
Mgła będzie górą i radę nam da?
Nigdy bo wiem, że od ciepła człowieczych serc
topnieje mgła, i coś więcej niż mgła...
Zawsze i wszędzie, nawet we śnie,
pamiętaj, że wygrać potrafisz,
byle we mgle wiary nie stracić,
byle we mgle odnaleźć się

Narrator II:
Wiara i nadzieja są w życiu ogromnie ważne. Oby nigdy nas nie opuściły. Jeżeli jednak
kiedyś ogarnie Nas zniechęcenie, przytłoczą problemy i lęk, powtarzajmy sobie tak: Będzie dobrze

mimo wszystko. A nawet jeśli nie całkiem dobrze, to na pewno lepiej, niż jest. Jeśli nie zaraz, to
niebawem. Albo trochę później. Jeśli nie całkiem, to częściowo. Ale na pewno!.
Piosenka z repertuaru Marka Grechuty pt. Dni, których nie znamy

Uczeń VI:
Do zobaczenia w dorosłym życiu
na innej drodze, na innym szlaku.
Z bagażem wspomnień na dnie, w ukryciu
wśród masy pytań w pełnym plecaku.
Przyszłość- jak wielki znak zapytania
pełna rozterek i niepokoju.
Bez odpowiedzi na takie pytania
w codziennej pracy, w chwilach spokoju.
Stoimy w progu tej naszej drogi
tacy malutcy, tacy nieśmiali.
Z cichą nadzieją, by los nie był srogi,
byśmy do celu dotarli cali.
Otwarci, prawi, pełni miłości,
idźmy odważnie przez nasze życie,
by w końcu drogi bez wątpliwości,
w lustro popatrzeć na swe odbicie”.
Pożegnanie absolwentów przez klasę II gimnazjum (…)

Narrator I: (Uczennica klasy III)
Nie ma prawdziwszej, wspanialszej radości na świecie od tej, gdy widzi się wielkie serce otwarte
dla drugiego” – powiedział Johann Wolfgang Goethe. Takie serca mieli nasi pedagodzy. Drodzy
nauczyciele, gdyby nie wasza cierpliwość, spokój, niejednokrotnie poświęcenie własnego czasu,
wiara w nasze siły, nie udałoby się nam. Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze nasze zachowanie
świadczyło o wdzięczności, jaką chcemy dziś wyrazić, ale z całego serca doceniamy wysiłek, który
włożyliście w naszą edukację. I za to jeszcze raz dziękujemy. Szanowna Dyrekcjo, drodzy
nauczyciele wszyscy pracownicy szkoły, mamy nadzieję, że zapiszemy się w Państwa pamięci
pozytywnie i ciepło. Dziękujemy po raz ostatni:

Zatem ważne są te dni, na które czekamy. One przyniosą z sobą coś nowego. Być może lepszego i
piękniejszego niż to, co minęło.
Akademię kończy piosenka zespołu ,,Manchester” – Ostatni raz z moją klasą
Do opracowania scenariusza wykorzystałam m.in.:
fragmenty publikacji: Janiny Sosny, Agaty Kaczmarek, Anny Nasiłowskiej, Elżbiety Tkaczenko,
Katarzyny Łęczyckiej, Danuty Grotowskiej-Wojtylak, Marzeny Gębczyńskiej, Magdaleny Orzeł,
Agnieszki Kostrzewy-Maniak i in.
Wiersz z książki G. Alpiona, ,,Mother Teresa” pt. Come Be My Light,
Wiersz Droga- Łukasza Brodowskiego,
Wiersz Do zobaczenia w dorosłym życiu T. Fiedorowicza,
Wiersz Mgła-Władimira Wysockiego,
Fragmenty książki Anthonego De Mello –Minuta mądrości,
Fragment Desideraty,
Gabriela Marqueza - 13 rad jak żyć,
Phila Bosmans’a –Fragm. Przypływy i odpływy,
Utwory muzyczne:
Ennio Morricone – Le Vent, Le Cri
Eleni - Odpowie ci wiatr ,
SDM - Wędrówką życie jest człowieka,
Marek Grechuta -Ważne są dni i Świecie nasz,
Manchester – Ostatni raz z moją klasą..

