
„Gdybym zdał maturę”  (Skrzypek na dachu) 

Gdybym zdał maturę 

Jabi, dibi, dibi, dibi, dibi …..dam 

Ten papierek tyle dla mnie wart 

Co największy świata skarb ( całość razy 2) 

A wtedy-Jagiellonka czy Polibuda 

Wszystko to jedno mi jest,  

A kiedy wreszcie skończę te studia 

Wtedy otworzę sklep… 

Żebym był bogaty 

Jabi, dibi, dibi, dibi, dibi…dam 

Kalarepa, pomidory, rzepa 

Kalarepa., pomidory, rzepa 

Oto cały magisterski kram 
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Arrivederci Roman (na melodię Arrivederci Roma) 

 

Arrivederci Roman, 

Goodbye, 

Aufwiedersehen, 

Bez ciebie zdam maturę, 

Dostanę punktów górę 

Amnestia nie potrzebna mi wcale mii 

 

Arrivederci Roman, 

Goodbye, 

Aufwiedersehen, 

Czy jesteś czy cię nie ma, 

Ta szkoła się nie zmienia, 

Co roku jest akademia 

Taka jak dziś 

    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Szkoła Romana” na melodię Zuppa Romana 

Dyscyplina, tęga mina 

Wszyscy zwarci już od rana o 

Szkoła Romana 

 

Za mundurem wszyscy sznurem 

Na apelu gości wielu ,o 

Szkoła Romana 

Baczność ludzie, idzie nowe 

Trzy ustawy już gotowe 

Kto się głupio zachowuje 

Z zachowania złapie dwóje,  

Bo podstawą wychowania jest.. 

Szkoła Romana 

 Można pałę mieć z polskiego 

 i nie robić se nic z tego,  o 

Szkoła Romana 

Uczeń każdy przerażony 

Czy ktoś zdaje rozszerzony? 

Poziom Romana 

 

Baczność ludzie, idzie nowe 



Trzy ustawy już gotowe 

Kto się głupio zachowuje 

Z zachowania złapie dwóje,  

Bo podstawą wychowania jest.. 

Szkoła Romana  
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Piosenka „Niech mówią, że to nie jest miłość” 

 

Mówią mówią że, mówią że to nie jest szkoła nie. 

Że się tylko zdaje zdaje nam, że gimnazjum to zło jest i 

chłam. 

Mówią mówią że, że w gimnazjum dzieci bardzo złe. 

Że kto skończy skończy osiem klas, będzie miał 

mądrzejszą dużo twarz. 

Mówią mówią że, mówią że to nie jest szkoła nie. 

Mówią tego pragnie lud, wierzą że się stanie w szkole cud. 

Mówią mówią że, mówią że to nie jest szkoła nie. 

Tak się tylko zdaje zdaje tym, którzy w polityce wiodą 

prym. 

 

Wiedzę mam, egzamin z gimnazjum zdam. 

Nie potrzeba nam tych zmian, choć reforma już u bram. 

Smutno gdy, o gimnazjum mogę śnić. 

Dwujęzyczność padnie też, Polacy nie gęsi nie. 

 

Niech mówią że, to nie jest szkoła. 

Niech wprowadzają więcej zmian. 

Niech mówią że gimnazjalista 

To zwykły głupek jest i cham. 

 

Mówią mówią że, mówią że to nie jest szkoła nie. 

Mówią tego pragnie lud, wierzą że się stanie w szkole cud. 

Mówią mówią że, mówią że to nie jest szkoła nie. 

Tak się tylko zdaje zdaje tym, którzy w polityce wiodą 

prym. 

 

Źle jest nam, w zespole z gimnazjum gram. 

W zdrowej szkole zdrowy duch, to jest zbyt drastyczny 

ruch. 

Smutno że, coś nam zakończyło się. 

Byliśmy tu aż sześć lat, przecież to jest czasu szmat. 

 

Niech mówią że, to nie jest szkoła. 

Niech wprowadzają więcej zmian. 

Niech mówią że gimnazjalista 

To zwykły głupek jest i cham. 

 

 

Mówią mówią że, mówią że to nie jest szkoła nie. 

Mówią tego pragnie lud, wierzą że się stanie w szkole cud. 

Mówią mówią że, mówią że to nie jest szkoła nie. 

Tak się tylko zdaje zdaje tym, którzy w polityce wiodą 

prym.  



 

“Ale Dzień” ( na melodię Ale Jazz)  
Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi 
To cappuccino od Marysi będę pić 
Pandemiczny strach, że nie spotkam tutaj was 
Na ko-ry-ta-rzach... 
Codziennie narzekałam że lato kończy się 
Moje ciało chciało tylko spać i jeść 
Ja odrzucam luz  
choć wiem o co chodzi mu 
A w mej głowie już… 
[Ref.] 
Oh ale dzień! 
Znowu w “trójce” spotkam Cię! 
Tak na maksa cieszę się! 
Ty łagodnie uśmiechnięta 
Dzwonek gdzieś 
W całym ciele czuję dreszcz 
Moje oczy błyszczą też 
Ty łagodnie uśmiechnięta 
 
Znowu w “trójce” spotkam Cię! 
Ty łagodnie uśmiechnięta... 
 
Jeszcze nie przyszła a o 8 miała być 
Wejdę na spotted, może kogoś poznam dziś 
Ja nie będę dzban 
I komentarz dam 
Bardzo miły… 
Oh ale dzień! 
Znowu w “trójce” spotkam Cię! 
Tak na maksa cieszę się! 
Ty łagodnie uśmiechnięta 

Dzwonek gdzieś 
W całym ciele czuję dreszcz 
Moje oczy błyszczą też 
Ty łagodnie uśmiechnięta 
 
 
Znowu w “trójce” spotkam Cię! 
Ty łagodnie uśmiechnięta... 
 
Ooo ale rok! 
Znów mam siłę się tak czuć 
Bo poznałem co to cud 
A ty chodzisz uśmiechnięta 
 
Dzwonek gdzieś 
W całym ciele czuje dreszcz 
Moje oczy błyszczą też 
Ty łagodnie uśmiechnięta 
Nieustannie cieszysz się 
Ja łagodnie uśmiechnięta...  

   
 
 

 
 

 

 

 
 



PŁONIE OGNISKO W LESIE 

Palą uczniowie w lesie 

Wiatr smętną piosnkę niesie 

Przy płotku zaś drużyna  

Swa przerwę rozpoczyna 

Ref.  

Czuj czuj czuwaj czuj czuj czuwaj rozlega się dokoła 

Czuj czuj czuwaj bo czuwa także szkoła 

 

Chowaj fajki do buta zbliża się Lee Danuta 

Podniósł się straszny Raban-nadchodzi pani Adam 

 

Ref. 

Za długo bracie dmuchasz, nadchodzi pani Kucharz 

Chowajcie się pod płotem gdy idzie Anna z kotem 

Ref. 

Gimnazjum w krzakach znika widząc Franza Glombika 

Chowajcie się za wieżę Burnus idzie z papieżem 

Ref. 

Wypalić się nie uda nadciąga Paweł Żmuda 

Wyrzucaj pety z klikiem bo zadrzesz z Achtelikiem 

Ref.  

nie będzie wzorowego gdy spotkasz tam Głodnego 

schowaj fajeczki w tasze bo idzie pani Daszek 

Ref.  

nie chować się do norek to tylko ksiądz Wieczorek 

a kiedy nas wyśledzi, pójdziemy do spowiedzi 

Ref.  

Wrzucaj fajki do Słoja gdy zobaczysz Drohoja 

Bo gdy palisz z przejęciem  Roman zrobi CI zdjęcie 

Ref.  

dziś kara wszystkich dotknie gdy Wojtaś stoi w oknie 

a gdy dojdzie do bramy za wieżę uciekamy 

 

 

 

 

 



Piosenka na melodię „Początek”  

Koty przyjęte do szkoły nie mogą już, spać 

Wreszcie rozpoczął się wrzesień, jedno z tych szkolnych lat 

Zbyt szybki puls i stres i czujesz to napięcie  

Gimnazjum czas wiatr wyrywa z pamięci 

Talia nowych kart to właśnie jest początek 

Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze 

 

Ja nie chce iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę  

Ja nie chcę z klasy wyjść, chociaż zadzwonił dzwonek 

Ja nie chcę długo spać gdy mogę mieć zerówkę 

Ja nie chcę brać np., wolę pisać klasówkę 

 

Głośno zadzwonił dzwonek choć inni chcieli zwiać 

Rzeka ludzi wylewa się na szkolny plac 

Małpi gaj i czas i ludzi nowych zmian 

Niestraszny mi już Lee Stachyra ani Karch 

Nowego słońca blask wypali nam powieki 

Nigdy nie braknie nam nadzoru i opieki 

Ja nie chce iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę  

Ja nie chcę z klasy wyjść, chociaż zadzwonił dzwonek 

Ja nie chcę długo spać gdy mogę mieć zerówkę 

Ja nie chcę brać np., wolę pisać klasówkę 

 

 

 

 

 

 



Melodia „Gdzieś na szczycie góry” 

 

Jestem tego pewien, w głębi duszy o tym wiem 

 Ze gdzieś na szczycie w auli Wszyscy razem spotykany się 

Mimo wirusa, który Straszy i rani nas w dzień w dzień 

Gdzieś na szczycie w auli Wszyscy bez masek spotykają się  

 Się porobiło i czeka to też nas  

Ziemia coraz bardziej kradnie wolność  ludzkich mas  

Nikt nam nie powiedział, jak długo trzeba tak żyć 

 Że o chodzeniu do szkoły będziemy kiedyś   śnić  

Nikt nam nie powiedział, czy mamy się pożegnać 

I ile mamy czekać, by covid wreszcie przegnać 

 Ramię w ramię nawzajem siebie wspierać  

Rodzimy się, by żyć, żyjemy, by się nie dać  

Aniele stróżu, proszę powiedz mi  

 

 

 

Czemu w stosunku do nas jesteś  obojętny 

 Chcemy studniówki, chcemy długiej przerwy 

 Zobacz ile radości jest na szkolnym placu 

 Nie jeden chciałby przeżyć  cześć  tego, co my tu  

I niejednemu od wielu lat tak fajnych ziomków brak 

 Ciężko pogodzić  się z tym, się mimo tego ja i tak  

Jestem tego pewien.. 

 

 

 

 

 

 

 



WIELKA WODA Maryla Rodowicz 

Trzeba mi wielkiej wody 

Tej dobrej i tej złej 

Na wszystkie moje pogody 

Niepogody duszy mej 

Trzeba mi wielkiej drogi 

Wśród wiecznie młodych bzów 

Na wszystkie moje złe bogi 

Niebogi z moich snów 

Oceanów mrukliwych 

I strumieni życzliwych 

Czarnych głębin niepewnych 

I opowieści rzewnych 

Drogi białosrebrzystej 

Dróżki nieuroczystej 

Piachów siebie niepewnych 

I ptasich rozmów śpiewnych 

I tylko taką mnie ścieżką poprowadź 

Gdzie śmieją się śmiechy w ciemności 

I gdzie muzyka gra, muzyka gra 

Nie daj mi, Boże, broń Boże, skosztować 

Tak zwanej życiowej mądrości 

Dopóki życie trwa 

Póki życie trwa 

Trzeba mi wielkiej wody 

Tej dobrej i tej złej 

Na wszystkie moje pogody 

Niepogody duszy mej 

Trzeba mi wielkiej psoty 

Trzeba mi psoty, hej 

Na wszystkie moje tęsknoty 

Ochoty duszy mej 

Wielkich wypraw pod Kraków 

Nocnych rozmów rodaków 

Wysokonogich lasów 

I bardzo dużo czasu 

I tylko taką mnie ścieżką poprowadź 

Gdzie śmieją się śmiechy w ciemności 

I gdzie muzyka gra, muzyka gra 

Nie daj mi, Boże, broń Boże, skosztować 

Tak zwanej życiowej mądrości 

Dopóki życie trwa 

Póki życie trwa 

I tylko taką mnie ścieżką poprowadź 

Gdzie śmieją się śmiechy w ciemności 

I gdzie muzyka gra, muzyka gra 

Nie daj mi, Boże, broń Boże, skosztować 

Tak zwanej życiowej mądrości 

Dopóki życie trwa 

Póki życie trwa 

I tylko taką mnie ścieżką poprowadź 

Gdzie śmieją się śmiechy w ciemności 



I gdzie muzyka gra, muzyka gra 

Nie daj mi, Boże, broń Boże, skosztować 

Tak zwanej życiowej mądrości 

Dopóki życie trwa 

Póki życie trwa



 

 


