
Scenariusz akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja (2021r.n) 
Dzieci nagrywają siebie nawzajem i montują film, który translują w 
Facebook i na szkolnej stronie. 

 
Jana: 
Spotkaliśmy się dziś, aby uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 - go Maja. 
 Tą wydarzenie historyczne pomoże  uświadomić, jaką ważną rolę  w czasach  
współczesnych pełni dokument, jakim jest konstytucja.  Konstytucję uchwalono w  
1791 roku – była ona pierwszą w Europie i drugą na    świecie po konstytucji  
amerykańskiej . Określiła ona ustrój państwa oraz   prawa i obowiązki  
człowieka i obywatela.Dała nadzieje na wyjście z upadku, zmiany w kraju, na powrót 

do byłej świetności. 
 

 
Marta: 
Do kraju tego, gdzie kruszynę 
chleba Podnoszą z ziemi przez 
uszanowanie Dla darów Nieba... 
Tęskno mi, Panie... 

 
Do kraju tego, gdzie winą jest 
dużą Popsować gniazdo na gruszy 
bocianie, Bo wszystkim służą... 
Tęskno mi, Panie... 

 
Do kraju tego, gdzie pierwsze 
ukłony Są - jak odwieczne 
Chrystusa wyznanie: 
"Bądź 
pochwalony!" 
Tęskno mi, 
Panie... 
 
 
Artur: 
Sytuacja w Polsce nie była pomyślna: kraj zrujnowany wojnami i prywatą części 
obywateli, skarb pusty, sejm skłócony, rozdarty między stronnictwo królewskie a 
magnaterię, której przewodził późniejszy zdrajca – hetman wielki koronny, 
Franciszek Ksawery Branicki. Nie brakowało jednak dobrej woli i ofiarności – 
zarówno wśród szlachty, jak i mieszczaństwa. 

 
Kasia: 
Grają trąby... Hej wesele! 
Patrzaj Polsko, święty dzień. 
Dzisiaj do twych stóp się ściele, 
Niech więc smutki idą w cień! 

 
Grają trąby... dzwonią dzwony, 
Radość dziś napełnia kraj. 
W Polsce wielkiej, odrodzonej 
Wiwat! Wiwat trzeci Maj! 



Piosenka:” Witaj  Maj 3 Maj” 
 
Maks:  
Tekst Konstytucji przygotowywano w tajemnicy. Do spisku należeli: król Stanisław August 
Poniatowski, jego sekretarz Scipione Piattoli, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław 
Małachowski. Spiskowcy wyznaczyli 3 maja na dzień „zamachu stanu” 
Tego dnia już od rana plac Zamkowy i Zamek były ośrodkiem politycznej mobilizacji.  
Mieszczanie warszawskie, którzy tłumnie zgromadzili się koło Zamku Królewskiego i 
dostępu do niego bronili głośno wołając: Wiwat Konstytucja! 
Ania: 
Biją dzwony, dzwonią dzwony, Na 
Zygmunta biją zew: 
Przez zielone pól zagony Ich 
potężny płynie śpiew. 

 
Biją dzwony... Pieśń radosna 
Poprzez cały leci kraj, 
W złotym słońcu wstała wiosna I z 
nią drogi trzeci Maj... 

  
Liza: 
Udało się! Dlaczego radość tak wielka? 
Sejm Czteroletni po wielu trudach, tłumaczeniach, uchwalił Konstytucję -dokument, który 
dawał Polsce szansę - był to dzień 3 Maja 1791r. W atmosferze ogromnego uniesienia 
patriotycznego król Polski złożył przysięgę na Konstytucję. 
Była to druga Konstytucja na świecie, fakt ten, świadczy o wielkiej dojrzałości politycznej 
polskich patriotów! 
Akt ten wprowadzał prawdziwą wolność, jednocześnie likwidując, to, co niszczyło Polskę i 
ciągnęło ją na dno Europy! 
Nasi przodkowie wiedzieli, rozumieli, czym jest prawdziwa wolność i potrafili znaleźć wyjście 
dla upadającej Ojczyzny. Największą ich wartością była Ojczyzna! Wiwat im! 
 
Anżelina 
Rozśpiewał się w górze skowronek. 
Pachnie ziemia wonią polnych kwiatów, Cała 
świeżą zielenią spowita. 
Sztandarami biało – czerwonymi 
Umaiła się Rzeczpospolita. 

 
Trzeci Maja... wojsko idzie drogą, Aż 
ulica od ich kroków drży... 
Trzeci Maja... łopoczą sztandary, Idzie 
wojsko... raz, dwa, trzy... 

 
Niech żyje Majowa Rocznica! 
Woła z dziećmi radośnie Grześ mały. 
Sztandar dumnie na wietrze powiewa, A na 
nim Orzeł Biały. 



 Karina: 
Nie przypadkowo od 2004 roku w przededniu Dnia Konstytucji obchodzimy dzień Flagi 
Narodowej.Jak długo biało-czerwone barwy kojarzone będą z Polska i Polakami zależy 
wyłącznie od nas Polaków, a przede wszystkim, od młodych Polaków! 
 
 
Magda: 
Zebrały się nocą flagi. 
Flaga fladze dodaje odwagi: 
- No, no, nie bądź taka zmartwiona. 
Nie pomogą i moce piekła: 
jam ciebie, tyś mnie urzekła, 
nie zmogą cię bombą ni złotem 
i na zawsze zachowasz swą cnotę. 
I nigdy nie będziesz biała, 
i nigdy nie będziesz czerwona, 
zostaniesz biało-czerwona 
jak wielka zorza szalona, 
czerwona jak puchar wina, 
biała jak śnieżna lawina, 
najukochańsza, najmilsza, 
biało-czerwona. 
 
 
 
 
Karina: 
 To po to dziś przypominamy karty historii, by czerpać z nich siłę i mądrość, wartości, 
które pozwalały Polakom przetrwać czasy rozbiorów i trudny wiek dwudziesty. To 
właśnie po to przypominamy wszystkim Polakom, rozproszonym  po całym świecie o 
tych którzy żyli i działali na  rzecz Ojczyzny. 
 
 
 
Pieśń: „Żeby Polska była Polską”
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