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Przybywających  

do szkoły  

gości  

witały  

Klaudia  

i Magda. 



 

Zapraszały do zapoznania się z Kącikiem 

Sponsorów, a następnie prowadziły do sali  

nr 9 na słodką przekąskę po podróży. 



 

 Przedstawienie rozpoczęli Kuba i Nikoletta, którzy jednak – nie 

uważając na próbach – nie wiedzieli, że Szekspir wypadł z programu… 



 

Na szczęście, nad wszystkim czuwały 

prowadzące – Agata i Weronika, choć  

i one straciły na chwilę rezon, gdy w sam 

środek przedstawienia zaczął wbijać się im Dawid, niesforny 

piątoklasista marzący o szóstce z polskiego… 



 

 

 

Interweniować musiała sama pani Beata – reżyser spektaklu. Po 

burzliwej wymianie zdań, której – mamy nadzieję – goście nie mają 

nam za złe (czasem nawet celebrytom trzeba przypomnieć, gdzie jest 

ich miejsce) – przedstawienie właściwe mogło się wreszcie rozpocząć:  



 

 

Głównym 

bohaterom – 

rodzeństwu 

Alicji  

i Tomkowi – 

marzy się 

życie jak  

z romantycz-

nych 

powieści:  

w dalekich 

krajach,  

z romantycz-

nymi 

ukochanymi,  wśród pięknych krajobrazów i wypełnione  

fantastycznymi przygodami. 



 

Jak na 

zawołanie 

pojawia się 

Duch 

Przyszłości, 

który 

zupełnie 

bezintere-

sownie 

postanawia 

pokazać 

rodzeństwu, 

co może ich 

czekać, jeśli 

zdecydują 

się 

zrealizować 

swoje 

marzenia… 



 

 

 

                                  Na początek zabiera Tomka do Anglii, gdzie –  

                                   u boku nieznośnie sztywnej angielskiej żony  

                                i dwójki dobrze ułożonych dzieci –  

 

 

 

 

 

 

 

 

- spędza on popołudnia pijąc  

herbatkę, dyskutując o pogodzie  

i roztrząsając detale z życia   

Rodziny Królewskiej.   



 

              

Alicja natomiast 

odkrywa, że 

mieszkając  

w Irlandii 

skazana jest na 

przesiadującego  

w pubie męża, 

dietę 

ziemniaczano-

kapuścianą  

i ciągłe 

gotowanie dla 

sporej gromadki 

wygłodzonego, 

choć też  

i roztańczonego 

potomstwa… 



 



Ani Alicji, ani 

Tomkowi nie 

podoba się 

roztoczona przez 

Ducha wizja 

przyszłości, 

namawiają go 

więc, by pokazał 

im jeszcze jakąś 

inną możliwość. 

Zanim jednak 

Duch ma szansę 

to zrobić, na 

scenę ponownie 

wpada Kuba  

z czaszką,  

rozpaczliwie próbując 

zaistnieć w swojej 

szekspirowskiej roli. 

Znowu interwencja 

reżysera jest niezbędna… 



 

Po tych perypetiach poznajemy piękną 

amerykańską żonę Tomka i jego urocze 

amerykańskie dzieci. 

Myliłby się jednak ktoś oczekujący 

rodzinnej sielanki… 



 Wkrótce bowiem dowiadujemy 

się, że żona urodę swoją 

zawdzięcza niezliczonym 

operacjom plastycznym, dzieci 

bawią się pistoletami, a po 

dniu ciężkiej pracy na Toma 

czekają jedynie tłuste 

hamburgery, do tego 

odgrzewane w mikrofalówce�  



Ponurej wizji nie są w stanie rozjaśnić nawet wesołe kowbojskie pląsy. 



 
Niewesołe okazuje się też być życie Alicji w szkockim zamczysku, gdzie jako żona 

bajecznie bogatego, acz równie skąpego lorda skazana jest na wieczne cerowanie 

rozlatującego się odzienia i przejmujące zimno i wilgoć o każdej porze roku. 



 

 

 

Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy okazuje się, że na dorocznym 

balu Alicja będzie musiała wystąpić w sukni uszytej ze starych zasłon 

odziedziczonych po stryjecznej babce.  

Smętna pieśń odśpiewana przez wędrownych dudziarzy potęguje nastrój 

wszechogarniającej beznadziei.  



 

 

   

Nic więc dziwnego,  że Alicja i Tomek postanawiają pogodzić się ze 

swoimi dawnymi sympatiami, a Ducha proszą, by do innych krajów 

przenosił ich jedynie na wakacje.  



 

Po zakończeniu 

części artystycznej 

Weronika i Agata 

rozpoczęły część 

oficjalną – 

najważniejszą, bo 

związaną z 

rozdaniem 

nagród. 

Pani Dyrektor 

krótko 

przypomniała 

historię 

organizowanego 

od roku 2008 

konkursu UKisOK  

i pogratulowała 

najwytrwalszym.  





 

 



 

 Po tym, jak uczestnicy odebrali swoje dyplomy i upominki, przyszła 

pora na wręczenie podziękowań nauczycielom. 



 

 

 

Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… i mały poczęstunek przed drogą do domu – potem, niestety, nasi 

goście zaczęli rozjeżdżać się do domów.  



 

 

 

Artyści natomiast, z obu klas – 3a i 6b – musieli jeszcze zostać, by 

dokładnie posprzątać. 


