
Scenariusz uroczystości obchodów Dnia Patrona 
Władysława Stanisława Reymonta 
 
Prowadzący 
Drogie koleżanki, drodzy koledzy! 
Serdecznie witamy na obchodach Dnia Patrona. 
Zaprosiliśmy do naszej szkoły Władysława Stanisława Reymonta, który powie nam kilka 
słów o sobie. 
 
Na scenę wchodzi uczeń grający rolę pisarza 
 
Serdecznie witamy dostojnego gościa w progach naszej szkoły. Czy zechciałby Pan 
powiedzieć coś o sobie i swojej twórczości? 
 
Reymont 
Witam wszystkich zebranych. Bardzo się cieszę i zarazem dziękuję za wybranie mojej osoby 
na patrona szkoły.  
Urodziłem się 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie. Mój ojciec był organistą. Przyznam 
się wam szczerze, że nie udało mi się zdobyć gruntownego wykształcenia. Osiągnąłem 
jedynie stopień czeladniczy w zawodzie krawieckim. Nie zamierzałem jednak na tym 
poprzestać. Chciałem jak najwięcej w życiu zobaczyć i przeżyć, dlatego też przez jakiś czas 
występowałem jako aktor w wędrownej trupie teatralnej. 
 
Prowadzący 
Podobno doświadczenia i obserwacje z tego okresu wykorzystał Pan pisząc powieść 
zatytułowaną „Komediantka” ? 
 
Reymont 
Tak. Pozwoliło mi to lepiej poznać życie i pracę aktorów. Chcę przedstawić Wam jedną z 
postaci  tej powieści – Jankę Orłowską. 
 
Orłowska 
Witajcie! Jestem główną bohaterką powieści „Komediantka”. Jeśli chcecie poznać moje losy, 
zapraszam do przeczytania tej książki. (prezentuje powieść) 
 
Prowadzący 
Czy to prawda, że chciał Pan wstąpić do zakonu? 
 
Reymont 
Nosiłem się z zamiarem wstąpienia do zakonu paulinów na Jasnej Górze.  
W swoim życiu przez cały czas poszukiwałem tej jedynej ścieżki. Myślałem, że odnajdę ją w 
zakonie. Jednakże zrezygnowałem z tego zamiaru i rozpocząłem pracę jako pomocnik 
dróżnika kolei warszawsko- wiedeńskiej we wsi Krosnowa niedaleko Lipiec. Tam też 
poznałem życie i zwyczaje chłopów. Poznałem także rodzinę Borynów, którą teraz pragnę 
Wam przedstawić.(na scenie pojawiają się Jagna i Boryna) 
 
Boryna 
Witajcie drodzy uczniowie. Cieszymy się, że możemy u Was gościć i że na patrona szkoły 
wybraliście tak zacnego pisarza. 
 



Jagna 
Zapraszamy do przeczytania powieści „Chłopi”. Będziecie mogli lepiej poznać zwyczaje i 
obrzędy, a także codzienne życie na wsi w XIX wieku. 
 
Prowadzący  
Co jeszcze mógłby Pan powiedzieć nam o tej powieści? 
 
Reymont 
Ma ona szczególne znaczenie w mojej twórczości, ponieważ to właśnie za nią otrzymałem w 
1924 roku Nagrodę Nobla. 
 
Prowadzący 
To rzeczywiście ogromny sukces. Jednakże to „Ziemia obiecana” jest tą powieścią, która 
zdecydowała o uznaniu Pana za drugiego, obok Żeromskiego, najświetniejszego prozaika 
Młodej Polski. 
 
Reymont 
Tak, podjąłem w niej zadanie ukazania wielkiego skupiska miejskiego i jego specyficznej 
atmosfery pogoni za pieniędzmi i za sukcesem. 
 
Karol Borowiecki 
Serdecznie witamy. Wraz z Maksem i Morycem byliśmy dobrymi przyjaciółmi, jednakże 
pogoń za pieniądzem zniszczyła naszą przyjaźń. Życzę wam, aby w waszym życiu nie było 
takich sytuacji. 
 
Prowadzący  
Czy lubił Pan podróżować?  
 
Reymont 
O tak, bardzo! Od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych dużo i chętnie podróżowałem za 
granicę, zwłaszcza do Niemiec, Francji, Anglii i Włoch. Wam również życzę możliwości 
podróżowania i zwiedzania świata. 
 
Prowadzący 
Bardzo dziękujemy za te miłe słowa. Jesteśmy zaszczyceni Pana wizytą. 
 
Reymont  
Mam jeszcze przygotowaną dla was niespodziankę. Proszę o wytypowanie z każdej klasy 
czteroosobowe drużyny. Będziecie mieli do wykonania po kilka zadań. Która drużyna uzyska 
najwięcej punktów, zdobędzie zwycięstwo. Poproszę bohaterów moich powieści o pomoc w 
przeprowadzeniu konkurencji. 
 
1.każda grupa otrzymuje po 2 eksponaty i odgaduje, jak nazywa się ten przedmiot i do czego 
służy? (np. przetak, prawidło do butów) 
2. powiedzieć po 2 przysłowia związane z porami roku 
3. zatańczyć taniec ludowy do podanej muzyki 
4. zaśpiewać piosenkę lub przyśpiewkę ludową 
5. wykonać bukiet kwiatów z bibuły. 
Uroczystość kończy się rozdaniem dyplomów i nagród zwycięskim drużynom . 
Opracowała mgr Iwona Zielińska 



 
   
 
 
  


