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SCENARIUSZ  Z  OKAZJI  
 UCHWALENIA  KONSTYTUCJI  3 MAJA 

 
OCALIĆ  RZECZPOSPOLITĄ 

 
 
Dekoracja – na wzór sali zamkowej w muzeum (obrazy przedstawiające Historię Polski) 
 
Miejsce  Przedstawienia – scena w Domu Kultury 
 
PIOSENKA W WYKONANIU CHÓRU: krótki utwór patriotyczny( Bogurodzica lub Gaude Mater 
Polonia) – w trakcie recytacja 
1.  Ojczyzna – to samo życie, 
     jak krew bije w tętnach, 
     jak serce w piersiach uderza,  
     jak myśl w mózgu przepływa  -  
     tak w nas żyje Ojczyzna. 
 
2.NARRATOR 
  Zapraszamy Państwa na montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Piaskach a poświęcony 213 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzisiejsza 
uroczystość przebiega  pod hasłem OCALIĆ RZECZPOSPOLITĄ. 
 
PIOSENKA : utwór grany np. Polonez (fragment  
 
3.  NARRATOR  I 
     Mieliśmy w swoich dziejach chwile świetności. Rycerstwo polskie potrafiło rozgromić hufce 
krzyżackie pod Grunwaldem. Pod Obertynem, Kircholmem, Chocimiem polska husaria pokonała 
swych przeciwników. Panowanie Jana III Sobieskiego opromienione było blaskiem wielkich – 
 i  ostatnich już! – sukcesów militarnych pod Wiedniem i Parkanami. 
 
4.  NARRATOR II 
     Po śmierci Jana III Sobieskiego rozpoczęła się w Polsce trwająca prawie 70 lat epoka saska, 
która przeszła do historii jako czas największego upadku kultury politycznej, życia społecznego 
narodów Rzeczypospolitej. To były czasy, o których mawiano „ Za króla Sasa, jedz, pij i 
popuszczaj pasa”, oraz „jedni do Sasa drudzy do Lasa”.  
 
5.  NARRATOR I 
     Od końca XVII stulecia Rzeczpospolita traciła powoli nie tylko swą mocarstwową pozycję, ale 
również suwerenność państwową. Następowała anarchizacja stosunków wewnętrznych. Doszło do 
rozkładu władzy centralnej, a nade wszystko do zupełnego poniżenia sejmu.  
 
 
 
 



6.  NARRATOR II 
     Dochody  państwowe ciągle spadały. Powiększały się majątki  magnaterii i bogatej szlachty. W 
rzeczywistości Polska była krajem dość zamożnym, choć niesprawnym politycznie. 
 
7. NARRATOR I 
     Nową epokę w Rzeczpospolitej otworzyła elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego, który w 
duchu postępu pragnął zmienić stosunki polityczne i społeczno- kulturalne. Jednak w naszej 
Ojczyźnie źle się działo. Niezgoda rujnowała kraj. Wielu światłych ludzi dostrzegało zło i 
niebezpieczeństwo utraty niepodległości kraju. Należeli do nich, Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj, 
Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski. Głosili oni potrzebę zmian, które wzmocniłyby państwo. 
Chcieli zniesienia kurateli caratu, poprawy stanu obronności kraju, oraz równych praw dla 
wszystkich. Po pierwszym rozbiorze, Polska częściowo popadła w niewolę obcych mocarstw. 
Nieszczęście zamiast zbliżyć Polaków, podzieliło ich. Mimo wstrząsów jakie przeżywało 
społeczeństwo, Sejm Rzeczpospolitej tworzy Komisję Edukacji Narodowej. W październiku 1788 
roku zaczyna obradować Sejm,  który szybko zmienił się w sejm reformatorski i został 
przedłużony na 4 lata.  W nocy z 2 na 3 maja 1791 roku postanowiono zaskoczyć przeciwników i 
przedstawić na forum sejmu uchwalony projekt nowej ustawy zasadniczej.   
 
8.  wiersz 
     Będą jeszcze dla Polski dni świetne wrócone, 
     Będą, byleby naród, cnotą zapalony, 
     Chęcią dobra ojczyzny z królem połączony, 
     Uwodzić się namowom przewrotnym nie dawał 
     I w zaczętej już pracy nigdy nie ustawał. 
     Niech każdy ma szczęśliwość powszechną w pamięci 
     I miłość własną – kraju miłości poświęci! 
 
PIOSENKA :Święta miłości kochanej ojczyzny…..  
 
9.  ( wchodzą dzieci na scenę, oglądają obrazy, rozmawiają) 
     -  jak tu dziś uroczyście! Co to za święto? 
     -  nie wiesz? Dziś obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
     -  A co to jest konstytucja? 
     -  Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Zawiera zbiór praw i obowiązków  
        wszystkich Polaków. 
     -  A dlaczego świętujemy właśnie 3 Maja? 
     -  Bo właśnie 3 Maja 1791 roku, czyli 213 lat temu, sejm uchwalił pierwsza polską konstytucję.  
         Była to jednocześnie pierwsza taka ustawa w Europie, a druga na świecie- po  
         Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Mamy więc być z czego dumni. 
     -  Ciekawe jak to było? 
     -  Wyobraź sobie ciepły wiosenny dzień. Wokół Zamku Królewskiego zebrały się tłumy ludzi, 
wszyscy chcieli wiedzieć, co dzieje się na Sali sejmowej. Posłowie kochający ojczyznę dążyli do 
zmian, które uratowałyby nasz kraj przed upadkiem . Do tego potrzebna była dobra, mądra 
konstytucja.(mówiąc ostatnie zdanie wychodzą ) 
 
10.  Głos zza kurtyny…….. 
     Radzili na sejmie  
     Całe 4 lata, 
     Uradzili, że się naród w jedno zbrata 
     Czas ci Polsko zagoić  
     Twoje ciężkie blizny,  
     Wszyscy dzisiaj równi sobie  
     W obliczu ojczyzny. 



11. NARRATOR II (w czasie gdy mówi narrator wchodzi Król z Dworem) 
     Konstytucję podpisał na Zamku Królewskim Król Stanisław August Poniatowski. Budziła ona 
nadzieje na uratowanie Polski i była pierwszym zbiorem praw i obowiązków dla Polaków. Od tej 
pory wszystkie inne przepisy narodowe muszą być zgodne z konstytucją.  
 
12. dialog 
     poseł 1 – Nie masz nic okropniejszego nad naród, gdy ten postrzega się być w takim położeniu, 
iż   ginie przez utratę imienia własnego. Naród cały wpadając w jarzmo despoty, ma  nadzieję, iż 
kiedykolwiek wydźwignąć się potrafi przez zbieg okoliczności i własne  oświecenie. Lecz jakim 
sposobem naród podzielony, naród tracący swoja egzystencję  
wolność odzyskać zdoła?! 
     Poseł 2 – Mamy porę dla siebie szczęśliwą, korzystać nam więc z niej należy jak najśpieszniej. 
To jest prawda ogólna i dowiedziona, która ponoć wszyscy równo czujemy. Lecz nierówne są w 
tym nasze mniemania, nie utarte zdanie, nie wskazana ze wszystkim  
droga  ………        
     poseł 3 – Mości Panowie! Panie Marszałku sejmowy! ….Róbmy ustawę!!! Róbmy ją dzisiaj!  
     Poseł 4 – Zaklinam was najjaśniejsze stany abyście raczyli tę nową Konstytucję przyjąć!  
                     Ciebie zaś Najjaśniejszy Królu, proszę, abyś najpierw przed przyjęciem jej wykonał 
obywatelską przysięgę, a my wszyscy za twym pójdziemy przykładem. 
     Poseł 5,6,7,8,9,10... – krzyczą  - uchwalić Konstytucję !!! 
     (Wyciszenie głosów , wszyscy gestykulują, rozmawiają…..) 
    
 12.a   - przez scenę przechodzi matka z synem  
     syn  - mamusiu co oni wołają? 
     Matka  - cieszą się kochanie 
     Syn   - ale z czego? 
     Matka  - hmm… nie wiem dziecino, jak ci to wytłumaczyć. Czy wiesz co to jest zgoda? 
     Syn - tak mamusiu, wiem. Kiedy na przykład nie kłócimy się podczas zabawy. 
     Matka - dzisiaj jest właśnie takie święto zgody. Dzisiaj wszyscy zgodzili się : król z     
                        biednymi, Bogaci z biedniejszymi itd. Cały kraj się pogodził i myśli jak  
                        rządzić aby z tej zgody wynikło dużo pożytku dla wszystkich 
     Syn - mamusiu, a co teraz będzie robił król? 
     Matka - będzie składał przysięgę. 
     Syn - jaką przysięgę? Co to jest przysięga? 
     Matka - to taka obietnica, która trzeba dotrzymać. 
     Syn - a co król mamusiu będzie obiecywał ? 
     Matka - że będzie służył narodowi i sprawiedliwie rządził 
     Syn - a czy ja mógłbym przysiąc? 
     Matka - co chcesz przysiąc? 
     Syn - że będę wszystkich lubił, że nie będę się kłócił i nie będę robił krzywdy  
                         słabszym.   
     Matka - dobrze, ale pamiętaj, że musisz dotrzymać obietnicy. 
                       ( Stają z boku i patrzą) 
 
13. powrót do akcji w sejmie 
         Król -    W imię Boga w Trójcy Jedynego, ja Stanisław August, z Bożej Łaski i woli narodu 
król Polski, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej 
granic z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za 
niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia 
w niej jakiego artykułu. Tak nam Panie Boże dopomóż.      
 
 
 



 14. syn mówi  
               Ja Staś przysięgam, że będę zawsze kochał wszystkich, nie będę się kłócił, będę się 
dobrze uczył, nie będę robił krzywdy słabszym. ) 
                                                     (Wychodzi) 
Król dalej przemawia -  Proszę waszmość panów, kto kocha Ojczyznę, niech idzie za mną do 
kościoła wykonać tę  samą przysięgę! 
 
15.  król dalej wychodzi z dworem , okrzyki 
  wiwat król! Wiwat konstytucja!....................... 
 
wchodzą recytatorzy 
 
16. wiersz 
 Wiwat sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany! 
 Wieje, wieje ten okrzyk, szumi chorągwiany. 
 Orłem kracze i płynie na wichrze stuleci 
 I w błękicie kometą roziskrzoną świeci,  
         jakby arka Bożego z narodem przymierza 
 Jak tęcza Matejkowska nad nimi rozpięta. 
 Wieje, wieje ten okrzyk i w niebo uderza,  
          tak powtarza, tak woła, tak wiernie pamięta. 
  
17. wiersz 
       Wiwat sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany 
         i wszystka mądrość nasza w tym jednym okrzyku,  
        wszystka mądrość po szkodzie, wszystka duma nasza 
         i rozum polityczny spogląda dookoła – widzi niebo i ziemię  
         i fale Bałtyku i drzewa białowieskie i tatrzańskie ściany 
         i  tchu  nabiera w płuca i tak właśnie woła:   
        Wiwat sejm! Wiwat naród! Wiwat wszystkie stany!!!...... 
 
18. PIOSENKA: Polonez 3 Maja ( Chór śpiewa –po pierwszej zwrotce kilka par wchodzi i tańcz  
poloneza  w trakcie piosenki) 
 
19.    wiersz (w czasie gry i tańca) 
         Razem ze strun wiela  
 Buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela  
 Ozwała się z dzwonkami, z zelami, z bębenki. 
 Brzmi polonez 3 Maja- skoczne dźwięki  
 Radością oddychają, radością słuch poją, 
 Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją  
Tańczący wychodzą – recytator po chwili mówi dalej 
 Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły, 
 W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły 
 Po dniu 3  Maja w ratuszowej  Sali  
 Zgodzonego z narodem króla fetowali, 
 Gdy przy tańcu śpiewano: wiwat król kochany! 
 Wiwat sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany! 
 
 
 
 
 



20. wiersz 
 Hej! Ty cudny dniu radosny, 
 Dniu szczęścia i chwały, 
 Ty masz w sobie urok wiosny 
  I czar wiecznotrwały! 
 Tyś nas dźwignął, uszczęśliwił, 
 Połączył miłością. 
 Wolny naród świat zadziwił 
 Zgodą i jednością. 
 Tyś zwiastunem był jutrzenki, 
 Co nam dzisiaj świeci 
 Wolnej Polski, miłującej 
 Wszystkie swoje dzieci! 
 
21. wiersz 

Gdy wiosny urokiem świat wokoło się, kwieci, 
nad krajem radośnie zajaśniał Maj Trzeci, 
i targnął duszami, jak struny złotemi 
i śpiewał, że w zgodzie jest szczęście na ziemi. 
A naród stał mocno i  krzyknął nad światem, 
że w Polsce dziś każdy drugiemu jest bratem, 
ścisnęli prawice mieszczanie z szlachcicem, 
Ojczyźnie kochanej na chwałę 

 
22. wiersz 

Szła szlachta na ratusz, wśród radnych na Sali 
rycerze się w księgi mieszczańskie wpisali. 
Świat patrzył zdumiony, narodu duch zdrowy 
przełamał wiekowe przesądów okowy. 
Zagrały radośnie z wież dzwony spiżowe, 
co światu wieściły o święcie majowym, 
te dzwony bijące, jak serca gorące, 
pieśń zgody z wież białych śpiewały. 

 
PIOSENKA – Witaj majowa jutrzenko 
 
23. NARRATOR I 
 Znany podróżnik i obserwator Fryderyk Schultz – Niemiec z pochodzenia, stwierdza: 
 „ Polityczną zmianę w rządzie Polski zaprowadzić jest najcięższym zadaniem, jakie polityka 
kiedykolwiek mieć mogła. Do tego by potrzeba nie tylko kraju, który się Polską nazywa, i ludzi, co 
się zwą Polakami, całkiem odmienić i poprawić, ale jeszcze trzy najpotężniejsze w Europie 
mocarstwa z geograficznego ich położenia, sił i form rządu,  a interesów politycznych całkiem 
wyzuć. Charakterem konstytucji polskiej jest nieład, a następstwem słabość byś musi. A, że 
zagraniczne mocarstwa tą słabością Polski są silne, muszą pilnować jej utrwalenia: każdy krok do 
porządków wiodący daje Polsce siłę, bezpieczeństwo sąsiadów ,wymaga od nich, aby mu się 
sprzeciwili. 
 
24.  wiersz 

Staliśmy ongiś na rozstaju, 
Wielu minionych, błędnych dróg- 
Tyś wywiódł nas o Trzeci Maju,  
Na prawy próg 
Myśl  nasza rwała się w rozterce, 



W zamęcie chceń, w chaosie prób- 
Tyś zbudził prawe, wielkie serce, 
Złu wyrwał łup. 
I dusza Polska dzięki tobie 
Rozkwitła pięknem wiernych tchnień ….. 
Więc zawsze w szczęściu, czy w żałobie – 
Ten pomnisz dzień. 

 
25.NARRATOR II 
 Nowoczesna ustawa zasadnicza była drugą konstytucją w świecie, wprowadzała nowy ład, a 
wprowadzenie jej w życie być może odmieniłoby historie naszego kraju. Jednak od samego 
początku konstytucja miała wielu wrogów. Z przerażeniem o niej pisali ambasadorzy do swoich 
władców. Znamienne są słowa pruskiego ministra spraw zagranicznych Ewalda von Hertzberga w 
liście do króla… 
„Polacy zadali śmiertelny cios monarchii pruskiej, wprowadzając dziedziczność tronu i 
konstytucję lepszą od angielskiej. Sądzę, że Polska wcześniej czy później odbierze nam Prusy 
Zachodnie a może i Wschodnie. W jaki sposób bronić naszego państwa przeciw narodowi licznemu 
i dobrze rządzonemu.?” 
 
26.NARRATOR I  
 Prawdziwą tragedią jest fakt, że konstytucja Rzeczpospolitej miała wrogów wśród Polaków, 
a słowa dyplomaty austriackiego Wenzla Antona Kaunitza okazały się wręcz prorocze. 
 „ Przyszły sejm pokaże - czego Rzeczpospolita po sobie samej spodziewać się może. Jeżeli 
prywatne zawiści wezmą znów górę nad interesem publicznym, jeżeli chęć wzajemnego dokuczania 
zagłuszy potrzebę zgody, Rzeczpospolita postawi się sama nad przepaścią, od której jej pewno nie 
zasłonią patriotyczne uczucia pięknymi wypowiedziane słowy.” 
 
27. NARRATOR II 
 Przeciwny Konstytucji był obóz opozycji magnackiej. Sprzeciwiał się on wszelkim reformom 
i zamierzał nadal opierać się na protekcji rosyjskiej.  
Upodlenie sprzedajnych posłów, którzy podpisali w 1792 roku akt konfederacji i ogłosili  w 
Targowicy, unieważnił konstytucję i wzywał Carycę do pomocy. Doprowadziło to do 
zatwierdzenia na sejmie w Grodnie w 1793 roku II rozbioru Polski. Lecz wielu Patriotów nie 
zrezygnowało z walki o ocalenie zagrożonej niepodległości. W Krakowie wybucha powstanie pod 
wodzą Tadeusza Kościuszki i przyjmuje charakter ogólnonarodowy. Jednak interwencja zaborców 
: Rosji, i Prus doprowadza do jego upadku i w końcu  do III rozbioru Polski. Naród polski popada 
w trwającą 123 lata niewolę.  
 
HYMN PAŃSTWOWY 
 
28. wiersz 
 Oj, Targowiczanie 
 Dobrze się nazwali! 
 Jak Judasza, za srebrniki, 
 Polskę stargowali! 
29.wiersz 
 Czegóż się błędny uskarżasz, narodzie, 
 Los twój zwalając na obce uciski ? 
 Szukaj nieszczęścia w twej własnej swobodzie 
 I bolej na jej opłakane zyski. 
 Żaden kraj cudzej potęgi nie zwabił  
 Który sam siebie pierwej nie osłabił. 
 



30. wiersz 
 Ten to nieszczęsny nierząd, to sejmów zrywanie  
 kraj zgubiło, ściągnęło obce panowanie, 
 Te zaborów, te srogich klęsk naszych przyczyną. 
 I my sami byliśmy nieszczęść naszych winą! 
 Gnijąc w zbytkach, lenistwie i biesiad zwyczaju, 
 Myśleliśmy o sobie a nigdy o kraju……..  
 
PIOSENKA – krótki utwór np. „etiuda rewolucyjna” 
 
31. wiersz 
 Ojczyzno moja, na końcuś upadła! 
 Zamożna kiedyś i w sławę, i w siłę!...... 
 Ta, co od morza aż do morza władała, 
 Kawałka ziemi nie ma na mogiłę………. 
 Jakże ten wielki trup do żalu wzrusza! 
 W tym ciele była milionów dusza………. 
 
32. NARRATOR I 
  W 1914 roku wybuchła I wojna światowa, która trwała 4 lata. 11 listopada 1918 roku Polska 
odzyskuje niepodległość i powraca na mapy Europy.  
 
PIOSENKA -  My, pierwsza brygada 
 
33. wiersz 
 I naród, co tyle w swej duszy miał siły,  
 nie zginął, choć cały wiek stał u mogiły, 
 bo serce miał zawsze do ofiar gotowe 
 pamiętne na prawa słoneczne, majowe, 
 
34. NARRATOR II 
  Dnia 17 marca 1921 roku uchwalono nową Konstytucję, ale już w wolnej Polsce. 
 
W IMIĘ BOGA WSZECHMOGĄCEGO 
My, naród Polski, dziękując Opatrzności za wyzwolenie nas z półtorawiekowej niewoli, 
wspominając z wdzięcznością męstwo i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, które najlepsze wysiłki 
swoje sprawie niepodległości bez przerwy poświęcały, nawiązując do świetnej tradycji 
wiekopomnej Konstytucji 3 Maja, dobro całej, zjednoczonej i niepodległej Matki Ojczyzny mając 
na oku, a pragnąc jej byt niepodległy, potęgę i bezpieczeństwo oraz ład społeczny utwierdzić na 
wiekuistych zasadach prawa i wolności, pragnąc zarazem zapewnić rozwój wszystkich jej sił 
moralnych i materialnych dla dobra całej odradzającej się ludzkości, wszystkim obywatelom 
Rzeczpospolitej równość, a pracy poszanowanie, należne prawa i szczególną opiekę państwa 
zabezpieczyć – tę oto Ustawę Konstytucyjną na Sejmie Ustawodawczym Rzeczpospolitej Polskiej 
uchwalamy i stanowimy. 
 
35. NARRATOR I 
 Dwudziestolecie międzywojenne było okresem odbudowy państwa polskiego wysiłkiem 
całego społeczeństwa. Dzieło to zostało brutalnie stłumione przez napaść Niemiec hitlerowskich 1 
września i Związku Radzieckiego 17 września 1939 roku.  
 
PIOSENKA – Deszcz, jesienny deszcz 
  
 



36. NARRATOR II 
 Po 6 latach przychodzi zwycięstwo. Nastały czasy odbudowy kraju z niewyobrażalnych 
zniszczeń. Nie obyło się bez napięć i konfliktów społecznych. Stworzono nowy ład, który miał 
przynieść rozwój państwa i dobrobyt jednostkom, w myśl haseł ideologii odrzucanej przez 
większość społeczeństwa. 
 
PIOSENKA – ( melodia z okresu socjalizmu……) 
 
37. NARRATOR I 
 Uchwalona w tym czasie konstytucja „urządzała” Polskę tak, jak chciała Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza, a nie jak większość obywateli – nie była krajem demokratycznym. 
 
38. NARRATOR II 
 Starą konstytucję należało zmienić. W lipcu 1980 roku rozpoczęła się fala – nie pierwszych 
zresztą w powojennej historii, lecz najszerzej ogarniających kraj – wystąpień robotniczych. Były 
one wyrazem niezadowolenia społeczeństwa z dotychczasowych, narzuconych Polsce rządów.  
10. listopada 1980 roku zarejestrowano Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
„solidarność” .Jego działalność trwała do grudnia 1981 roku kiedy to wprowadzono stan wojenny. 
 
PIOSENKA – Mury (Jacek  Karczmarski) 
 
39. NARRATOR I 
 Koniec lat osiemdziesiątych i początek dziewięćdziesiątych to nowy okres w dziejach III 
Rzeczpospolitej Polskiej. Sejm wyłonił pierwszy po wojnie rząd niekomunistyczny, społeczeństwo 
wzięło udział w wyborach samorządowych oraz prezydenckich. Kraj przechodzi gruntowne 
zmiany polityczne i społeczno – gospodarcze. 
 Po II wojnie zaprzestano obchodzenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dopiero 6 
kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe 
dzień 3 maja to jest rocznicę uchwalenia 1-szej naszej konstytucji.  
Dnia 6 kwietnia 1997 roku uchwalono czwartą już w Polsce Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej 
obowiązującą obecnie. 
 
40. uczeń  (czyta) 
 Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczpospolitej tę konstytucje będą stosowali, 
wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do 
wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną 
podstawę Rzeczpospolitej Polskiej.  
 
41. Wiersz 
 Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, 
 A ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie, 
 Wy, mówię, którym ludzi paść powierzono 
 I zwierzchność nad stadem bożym zawierzono: 
 Miejcie to przed oczyma zawżdy swojemi, 
 Żeście miejsce zasiedli boże na ziemi, 
 Z którego macie nie tak swe własne rzeczy, 
 Lecz wszystek ludzki mieć rodzaj na pieczy. 
 
PIOSENKA – Opowiedz nam moja ojczyzno…… 
 
 
 
 



42. wiersz    ( utwór grany na organach podczas recytacji )  
 Trzeci Maja radością wiosenną 
 Wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał, 
 Sztandarami biało – czerwonymi 
 Umaiła się Rzeczpospolita. 
 Rozpłynęła się już pieśń radosna 
 Głośnym echem po ojczystym kraju 
 - Witaj! Witaj, Majowa rocznico, 
 pamiętny Trzeci Maju…… 
 
 PIOSENKA-  1 zwrotka -  witaj majowa jutrzenko ( wszyscy wychodzą , razem śpiewają, ukłon.) 
  
 
W  SCENARIUSZU  WYKORZYSTANO: 
 
1. Fragment inscenizacji  ( rozmowa  Króla z posłami) – Internet 
2. Rozmowa matki z synem  oraz chłopców – pomysł własny 
3. Wiersze ( fragmenty ) 
   - 3 Maja – autor nieznany  
   - fragment „Pana Tadeusza” – A. Mickiewicz 
   - „Głos umarłych”-  A. Naruszewicz 
   - „Rocznica” – ST. Aleksandrzak 
   - „ Żale Sarmaty nad grobem Z. Augusta”- Fr. Karpiński 
   - „ 3 Maj”- H. Duninówna 
   - „ 3 Maj” – B. Sadowiska – Klimkowa 
   - „ Targowica” – M. Konopnicka ( fragment) 
   - „ 3 Maj” – M. Konopnicka 
   - „ Sułkowski” –St. Żeromski 
   - „ Polonez”  
4. Teksty narratorów – materiały źródłowe z historii Polski   
5. Piosenki  
   -    Polonez M. K. Ogińskiego” Pożegnanie Ojczyzny” 
   - „  Polonez 3 Maja” – autor nieznany 
   - „ Opowiedz nam moja Ojczyzno” – J.Szczepkowski, muz. M. Kucharska, T. Margot 
   - „ etiuda rewolucyjna” F. Szopena 
   - „ Witaj majowa jutrzenko” muz. F. Szopen, sł. R. Suchodolski 
   - „ Święta miłości kochanej Ojczyzny”  
   - ,, Pierwsza brygada” 
   - „ Deszcz, jesienny deszcz”- M. Matuszkiewicz 
   - „ Mury” J. Karczmarski 
   -    Melodia z okresu socjalizmu 
   -    Hymn Państwowy 
   - „ Gaude Mater Polonia” 
   -    Bogurodzica 

 
 


