
 

scenariusz uroczystości 
 

Scenariusz uroczystości- rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

Dla kogo: wszyscy uczniowi 

Czas realizacji: 1 lekcja (45 min) 

Miejsce: aula szkolna 

Całokształt: Katarzyna Latyszewska 

 

Plan: 

1. Odśpiewanie hymnu narodowego. 

 

2. Słowo wstępne 

 

narrator 

Dziś obchodzimy 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ta ustawa zasadnicza 

zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w 1791 r., była efektem pracy i zabiegów stronnictwa 

patriotycznego, które dążyło do zreformowania zmurszałego ustroju ówczesnej 

Rzeczypospolitej. 

Po I rozbiorze Polski dążenie do reform stawało się coraz silniejsze oraz ogarniało znaczne 

kręgi społeczeństwa szlacheckiego. Obóz pragnący reformy, zwany patriotycznym, dążył do 

przeprowadzenia pewnych reform ustrojowych, zniesienia kurateli caratu, poprawy stanu 

obronności państwa drogą powiększenia armii. 

Przeciwny tym zamierzeniom obóz opozycji magnackiej był wrogi wszelkim reformom i 

zamierzał nadal opierać się na protekcji rosyjskiej. 

Król i stronnictwo dworskie dążyło do wzmocnienia władzy królewskiej i powiększenia sił 

zbrojnych, ale w oparciu o carat. 

Walka między tymi stronnictwami miała się rozegrać na Sejmie, który rozpoczął obrady w 1788 

roku. 

 

Uczeń 1 

Jesteśmy dziś na janowskim rynku, aby wśród mieszkańców przeprowadzić sondę na temat 

rocznicy 3 Maja. Zobaczmy co wiedzą na ten temat mieszkańcy Janowa: 

- Chłopcy czy możecie mi powiedzieć jakie święto dziś obchodzimy? 

- No, święto Konstytucji 

- Tak, a która rocznica w tym roku będzie? 

- Tego nie wiemy 

- Przepraszam, czy wie pan jakie dziś obchodzimy święto? 

- Wielkie święto, to może Walentynki? 

- Nie  

-To Nie wiem muszę lecieć przepraszam 

Przenieśmy się na rynek tutaj trwa koncert  

 

PIOSENKA „ORLE BIAŁY” Józef Stemler 



Złotą nam koroną świeć w sercach naszych miłość wznieć  

O to prosi cię ten kraj 

Srebrnopióry orle nasz szybuj w niebo, w słońce leć 

Siłę polskiej woli nieś  

wykuć czynem w Polski blask 

Chrobrych myśli, Maja brzask – 

Ty nam drogi w przyszłość wskaż; 

Ponad swoim krajem leć 

Chciej go w swej opiece mieć, gdy zabłysnął trzeci maj 

Rozwiń skrzydła, rozwiń je, orle biały, rozwiń je 

Rozwiń skrzydła, rozwiń je, orle biały, rozwiń je 

Rozwiń skrzydła, rozwiń je, orle biały, rozwiń je 

Rozwiń skrzydła, rozwiń je, orle biały, rozwiń je 

2. Drogę wskaż orle biały wskaż 

W niebo, w słońce leć … 

Silny, pełen chwały,  

wykuć czynem w Polski blask 

Chrobrych myśli i Maja brzask – 

Ty nam drogi w przyszłość wskaż; 

Ponad swoim krajem leć  

Chciej go w swej opiece mieć gdy zabłysnął trzeci maj 

Rozwiń skrzydła, rozwiń je, orle biały, rozwiń je 

Rozwiń skrzydła, rozwiń je, orle biały, rozwiń je 

Rozwiń skrzydła, rozwiń je, orle biały, rozwiń je 

Rozwiń skrzydła, rozwiń je, orle biały, rozwiń je 

Ducha Polski przywróć w nas 

O mój Boże, mocy daj!  

Tak ślubujem – w Trzeci Maj. 

I ludzkości drogę wskazać … 

 

Scenka Ławka chłopcy 

-Ale daliśmy plamę przed kamerą,  

- No wszyscy się będą śmiali na fejsie 

-Cała szkoła się będzie najbijąć  

- Ty a o co chodziło z ta biało- czerwoną, może święto flagi? 

- Zobaczmy co na ten temat piszą w Internecie: 

Prezentacja multimedialna 

Symbolem jest orzeł co skrzydła rozwinął, w niebo wyleciał, nad nami popłynął 

Czemu my dziś wolność zawdzięczamy? Postawie Polaków co w trudzie codzienności pomyślą 

o Polsce… 

 

Narrator 

Reformy Sejmu Wielkiego i Konstytucja miały na celu wzmocnienie wewnętrzne kraju i 

przywrócenie jej dawnej świetności. Sejm uwolniono od przemocy magnatów i od liberum veto, 

do izby poselskiej weszli przedstawiciele mieszczan i nadano im prawa, chłopom zapewniono 

opiekę. Głównymi autorami Ustawy Rządowej, bo taką nazwę nadano Konstytucji 3 Maja,byli: 

Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj. 

Dwóch uczniów czyta, czego dotyczyła Konstytucja. 



 

Uczeń 2 

Była wiosna 1791 r. W kraju przeciwnicy reform podburzali zacofaną szlachtę,szukali poparcia u 

obcych dworów, trzeba było działać szybko i zdecydowanie. 

3 Maja 1791r. król Stanisław August Poniatowski i przywódcy stronnictwa patriotycznego w 

obecności obu izb zgłosili Konstytucję, która została przyjęta przez aklamację. 

Konstytucja 3 Maja miała na celu, zachowanie całości i suwerenności państwa, 

zagwarantowanie przywilejów szlachty, duchowieństwa i mieszczan, wprowadzenie nowej 

formy ustroju państwa. 

 

Uczeń 3 

„ My,Stanisław August z bożej łaski i woli narodu król polski, wielki książę litewski, wraz ze 

stanami skonfederowanymi, ceniąc nad życie niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną 

narodu, dla dobra powszechnego, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą 

stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy” 

 

Uczeń 4 

„Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej 

prawami. Jednak wszystkim ludziom,jakiegokolwiek bądź wyznania, wolność w krajach polskich 

warujemy” 

„Stanowi szlacheckiemu wszystkie swobody, wolności,pierwszeństwa w życiu prywatnym i 

publicznym zapewniamy” 

„Lud rolniczy, który najliczniejszą w narodzie stanowi ludność, pod opiekę prawa i rządu 

przyjmujemy” 

 

„Trzeci Maj (1791 – 1916)” Or-Ot 

- Pamiętasz? Wtedy grały wszystkie dzwony, 

A Ty, o Polsko, jak można królowa, 

Słuchałaś pieśni gromowego słowa, 

Duchem Narodu wzniesiona nad trony. 

Od gór, od morza, od starych rubieży, 

Bronionych szabel pradziadowskich graniem, 

Husarskich skrzydeł uderzyło wianiem 

I z krwawych mogił wionął szept pacierzy.  

Sto lat minęło, a serce Polaka 

Wciąż patrzy w błękit, dawnej szuka zorzy, 

I w gniewnej dumie kopie szczęt obroży 

I bojowego wygląda rumaka. 

Sto lat minęło, a z grobu otchłani, 

Gdzie leżą Ojców popróchniałe kości, 

Duch Zmartwychwstania z Aniołem Miłości 

Wieńczą Cię, Polsko, ziem królewskich Pani. 

Na Małachowskich, Kołłątajów groby, 

Do prochów drogich uświęconej urny, 

Idź, o potomku, w prób godzinie chmurnej 

I na purpurę, - szatę zmień żałoby. 

Uderz o kamień sercem, a kamienie 

Takim Ci głosem odpowiedzą dzwonu, 



Iż się poczujesz spadkobiercą Tronu, 

Który obejmie – Twoje pokolenie. 

Jeżeli Tobie, o Polsko bolesna, 

Dano koronę z Chrystusowych skroni, 

Jeśli Ci wiosna nie kwitnęła wczesna, 

Budząc krzyk Orła, dzwoniąc w tarcz Pogoni, 

Jeżeliś wszystko wycierpiała Ninie 

Na drodze ludów, w męce swej samotnej, 

To za to teraz, w tej cudu godzinie, 

Wynijdziesz w słońcu na swój Maj powrotny. 

 

Narrator 

Również dziś czasy nie są łatwe, nie jest łatwo być prawdziwym Polakiem. To po to 

przypominamy karty historii, by czerpać z nich siłę i mądrość, wartości, które pozwalały 

Polakom przetrwać. 

 

Piosenka Pytasz mnie co właściwie Cię tu trzyma  

Mówisz mi że nad Polska szare mgły… 

Pytasz mnie, co właściwie Cię tu trzyma  

Mówisz mi, że nad Polską szare mgły  

Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna  

I cóż ja, cóż ja odpowiem Ci  

 

Może to ten szczególny kolor nieba  

Może to tu przeżytych tyle lat  

Może to ten pszeniczny zapach chleba  

Może to pochylone strzechy chat  

 

Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach  

Może przed domem ten wiosenny zapach bzu  

Może bociany, co wracają tu do gniazda  

Coś, co każe im powracać tu  

 

Mówisz mi, że inaczej żyją ludzie  

Mówisz mi, że gdzieś ludzie żyją lżej  

Mówisz mi, krótki sierpień, długi grudzień  

Mówisz mi, długie noce, krótkie dnie  

 

Mówisz mi, słuchaj stary jedno życie  

Mówisz mi, spakuj rzeczy, wyjedź stąd  

Mówisz mi, wstań i spakuj się o świcie  

Czy to warto, tak pod góre, tak pod prąd  

 

Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach  

Może przed domem ten wiosenny zapach bzu  

Może bociany, co wracają tu do gniazda  

Coś, co każe im powracać tu  

 



Może to zapomniana dawno gdzieś muzyka  

Może melodia, która w sercu cicho brzmi  

Może mazurki, może walce Fryderyka  

Może nadzieja doczekania lepszych dni  

 

Może to zapomniana dawno gdzieś muzyka  

Może melodia, która w sercu cicho brzmi  

Może mazurki, może walce Fryderyka  

Moze nadzieja dla ojczyzny lepszych dni 

 

Narrator 

W dzisiejszych czasach szczególnie pamiętamy o naszej historii i pielęgnujemy naszą 

tożsamość. Pamiętamy,że wspólnie z innymi krajami. Od tysięcy lat budujemy współczesną 

kulturę i tradycje Europy, a Konstytucja 3 Maja – pierwsza w Europie, jest na to dowodem. 

Wiersz-Czym był, czym jest..” 

Czym był? 

Czym jest? 

Czym będzie ten kraj? 

Kraj między wschodem a zachodem, 

Miedzy południem i północą. 

Kraj zielonych dolin i łagodnych wzgórz. Kraj długiej historii i krótkiego życia. 

Minuty chwały i radości, godziny klęski i nieszczęścia. 

Ten kraj bliski i daleki. Piękny i tragiczny. 

Kto to zrozumie? 

Mówią: Nie warto. Po co to wszystko? 

Wyjedźmy i zapomnijmy 

NIE! Po stokroć nie! 

Tu wczoraj i jutro, dziś i teraz. 

Na złe i dobre, dla tych, co odeszli, dla tych, co przyjdą. 

Wszędzie, Zawsze, POLSKA!!!! 

 

Piosenka: Bo tutaj jest jak jest…………… 

Czasami pytasz mnie dlaczego tak tu jest  

Chcesz, żebym odpowiedział 

Dlaczego tyle zła i dokąd zmierza świat 

Kto wiarę naszą sprzedał 

 

Odpowiem ci, że ja do końca nie wiem sam 

Choć już widziałem wiele 

 

I uwierz, trudniej mi niż tobie tutaj żyć 

Tyle mogę odpowiedzieć 

 

Ref. 

Bo tutaj jest jak jest po prostu 

I ty dobrze o tym wiesz 

Bo tutaj jest jak jest po prostu 

I ty dobrze o tym wiesz 



 

Wierzę w to, że przyjdzie czas 

Wierzę w to, że zmieni się 

Wierzę w to, że ty i ja 

Obudzimy nowy dzień 

 
 


