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Wiwat Maj – 3 Maj!

Montaż słowno-muzyczny w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Opracowały:
Joanna Olizaruk
Małgorzata Popławska
Szkoła Podstawowa Nr 1
w Łosicach

Scenografia:

Występują elementy patriotyczne; flaga Polski, godło Polski, hasło

„Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie......”.

Występujący uczniowie są ubrani na biało-czarno, trzymają w rękach kolorowe

kwiaty polne i wykonywane na zajęciach chorągiewki.

I. Pan dyrektor wita na podniosłej uroczystości wszystkich uczniów i

zebrane grono pedagogiczne. Zebraniśpiewają hymn Polski „Jeszcze

Polska nie zginęła...”

Komentator I:

Klasa to taki sobie niewielkiświat. Wszystko tam jest i dobre, i

niedobre serca, radości i smutki. Wszystko swoje.

Polska to także naszświat. Tysiąc razy większy, tysiąc razy

piękniejszy, ale także nasz. I tu też są dobre i niedobre serca, radości i smutki. I

także radzić trzeba nad tym,żeby tych smutków i nieporządków było jak

najmniej,żeby ich nie było wcale.

A każdy porządek, żeby był trwały, musi być spisany. I na

papierze,żeby ludzie nie zapomnieli, jakie porządki uradzili. W sercach,żeby

życzliwie, wiernie i wytrwale te porządki spełniali.

Ma klasa swój porządek spisany na papierze – regulamin

samorządu szkolnego.
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Ma klasa spisany i w sercu –święte i szlachetne, prawa

koleżeńskie.

Spisywała Polska nie raz swój porządek państwowy, czyli

konstytucję. Mówi ona o tym, kto ma rządzić i jak ma rządzić. Polska spisywała

tę ustawę piórem, zaprzysięgała potem sercem. Robiła to u schyłku wolnych

swoich dni przed niewolą, w dniu 3 maja 1791 roku.

Zaprzysięgła.

Była ona doniosłym aktem nie tylko historycznym ale i dowodem

patriotyzmu i demokratycznych przekonań narodu.

Recytator I:

Ale już wre krew we mnie! Cóż za rok

polski, którego dni nie różnią się od nocy!

Zbrodniami i nieczułością Polaków napełnione

godziny jego (...) . Trzech utrapieńców rodzaju

ludzkiego powzięło zamysł, aby na sztuki

rozszarpać naród polski. do wykonania tego

bezeceństwa potrzebują człowieka Polaka,

nierównie od złośliwszego, który by to do

skutku przywiódł, co oni pomyśleli (...). Za

dwa tysiące czerwonych złotych wyzuwa się z

wszelkiej ludzkości, zrzeka się wszystkich

obowiązków poczciwości, wdzięczności (...).

Ruszają wszyscy posłowie jak gdyby (...) ani

rozumu, ani woli nie mieli!

Wychodzą z izby!

Recytator II:

Jeden Rejtan (...) Tak jest, jeden poczciwy

Rejtan (...) woła, zaklina i krzyczy na wszystkich,
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aby pamiętali, aby nie opuszczali nieszczęśliwej

Polski. A gdy głuchy był na głos męstwa już

zepsuty Polak, cnotliwy Rejtan rzuca się w progi

pod nogi nieczułych braci. Tam jęcząc krzyczy:

„Zdepcie mnie, kaleczcie mnie, kiedy Ojczyznę

gnębicie!” (...) Ani ten widok cnoty nie wrócił

dzielności duszom Polaków (...).

(Stanisław Staszic – Przestrogi dla Polski)

Recytator III:

Ty śpisz, Zygmuncie, a twoi sąsiedzi

Do twego domu goście przyjechali!

Ty śpisz, a czeladź przyjęciem się biedzi.....

Ojczyzno moja, na końcuś upadła!

Zamożna kiedyś i w sławę , i w siłę!.....

Ma, co od morza aż do morza władała,

Kawałka ziemi nie ma na mogiłę!.....

Jakże ten wielki trup dożalu wzrusza!

W tym ciele była milionów dusza!

(Franciszek Karpiński- Żale Sarmaty nad

grobem Zymunta Augusta)

Recytator IV:

Czegoż 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,

Stargawszy węzeł pokoju i zgody,

Niegdyś w najwyższej władzy osadzony,
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Rozbiegliście się, jako liche trzody,

Bez wodza, rządu, rady i obrony,

Ostygło dobra publicznego serce,

Albo pochlebce, alboście oszczerce.

(Adam Naruszewicz – Głos umarłych)

Komentator II:

..... Niech tedy to będzie celem Rzeczypospolitej, by w niej

wszyscy obywatele mogliżyć dobrze i szczęśliwie, to jest uczciwie i

sprawiedliwie, aby wszyscy rośli godnością i pożytkami, aby wszyscy wiedli

żywot spokojny i cichy, aby każdy mógł strzec swej własności i ją zachować,

aby przed krzywdą i mordem był jak najmocniej zabezpieczony.

(Andrzej Frycz-Modrzewski – O poprawie Rzeczypospolitej)

Recytator V:

Wyższym nad nieba wzniosłe majestatem,

Boże! co raczysz zawiadować światem

I dobrodziejstwy, czym jesteś, objawić,

Pozwól się sławić.

Daj użyć, co dał, w pokoju i zgodzie,

Daj ducha rady i męstwa w narodzie,

Podległości rządną, w swobodzie wstrzymałość,

W działaniu trwałość.

Niech łaski twojej będzie uczestnikiem

Król, radny, rycerz, mieszczanin z rolnikiem,

Dotąd, gdy większą szczęśliwi ąc swobodą,

Tyś sam nagrodą.

(Ignacy Krasicki – Pieśń na 3 Dzień Maja)
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Wszyscy wykonawcy(śpiewają) jedną zwrotkę – Mazurka 3 Maja

Witaj, majowa jutrzenko,

świeć naszej polskiej krainie,

uczcimy Ciebie piosenka,

która w całej Polsce słynie,

Witaj Maj, Trzeci Maj,

u Polaków błogi raj! (bis)

Recytatorzy ( I, II, III) – rozpraszają się po sali. Wykonują rozpisany na głosy

wiersz nieznanego autora –Trzeci Maja.

Recytator I:

Cała stolica od rana

Huczy, jak rzeka wezbrana.

Poprzez ludu gwarne mrowie

Ciągną na zamek posłowie.

We wielkiej sali zamkowej

Gromkie okrzyki, przemowy.

Recytator II:

Wchodzi król. W radosnej wrzawie

zebranych wita łaskawie,

nagle milknie ciżba zbita,

marszałek uchwałę czyta.

Recytator III:

Wielka ma zawitać zmiana;

wolność, równość wszystkim dana.

Wszyscy zjednoczą się w pracy:

szlachta, mieszczanie, wieśniacy.
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Lecz wszyscy też w równej mierze

Polsce winni służyć szczerze.

Kto za tym, niech głos zwój poda.

Wszyscy:

„Zgoda! Zgoda!”

„Niech wszystkie stany!”

Byle razem, ramię w ramię’

A wszystko zło się przełamie.

Zapamiętajże narodzie:

„W waśni zguba, siła w zgodzie”

Wszyscy recytatorzy(grupują się na środku).Wykonują wspólnie druga zwrotkę

– Mazurka 3 Maja.

Wszyscy(śpiewają):

Nierząd braci naszych cisnął,

niemoc w ręku króla spała,

a wtem Trzeci Maj zabłysnął

i cała Polska powstała,

Witaj Maj, Trzeci Maj,

u Polaków błogi raj! (bis)

Recytatorzy (cofają się nieco) Z taśmy odtwarzany podkład muzyczny (szum

miasta lub morza – wyciszany)

Recytator IV:

Biją dzwony, dzwonią dzwony,

na Zygmunta bija zew;

przez zielone pól zagony

ich potężny płynieśpiew
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Recytator V:

Bija dzwony.....Pieśń radosna

poprzez cały leci kraj,

w złotym słońcu wstała wiosna

i z nią drogi Trzeci Maj....

Recytator VI:

Grają trąby..... Hej, wesele!

Patrzaj, Polsko,Święty dzień

dzisiaj do twych stóp się ściele,

niech więc smutki idą w cień!

Muzyka głośniejsza.

Wszyscy recytatorzy (głośno):

Grają trąby.... dzwonią dzwony,

radość dziś napełnia kraj.

W Polsce wielkiej, odrodzonej

Wiwat! Wiwat Trzeci Maj

Wiwat

Wiwat KONSTYTUCJA

WIWAT KRÓL KOCHANY

WIWAT NARÓD

WIWAT SEJM

WIWAT WSZYSTKIE STANY

(Maria Skalska – Bija dzwony)

Komentator III – trzyma w ręku Konstytucję (przerysowana pierwsza strona,

naklejona na tekturę) odczytuje tytuły poszczególnych artykułów i fragmenty

ustaw. Odczytywanie tytułów poprzedzają werble.
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Ludu Warszawy! Oto wynik pracy Sejmu

Czeroletniego. (pokazuje ustawę)

1. Religia Panująca

Religią narodową panującą jest i będzie wiaraŚwięta rzymska katolicka ze

wszystkimi jej prawami.

2. Szlachta, Ziemianie

Szanując pamięć przodków naszych pierwszeństwa w życiu prywatnym i

publicznym uroczyście zapewniamy.

3. Miasta i Mieszczanie

Prawo na teraźniejszym Sejmie zapadłe, pod tytułem „Miasta nasze królewskie

wolne w państwach Rzeczypospolitej” w zupełności utrzymane mieć chcemy.

4. Chłopi, Włościanie

Lud rolniczy, spod którego najobfitsze bogactw krajowychźródło – pod opiekę

prawa i rządu krajowego przyjmujemy.

5. Rząd, czyli oznaczenie Władz Publicznych

Wszelka władza w społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu.

6. Sejm, czyli władza Prawodawcza

Sejm, czyli stany zgromadzone na dwie izby dzielić się będą: na Izbę Poselską i

na Izbę Senatorską pod prezydencją Króla.

7. Król, Władza Wykonawcza

Żaden rząd nawet najdoskonalszy bez dzielnej władzy wykonawczej stać nie

może.

Władza najwyższego wykonywania praw – Królowi w radzie jego oddajemy.

8. Władza Sądownicza

Nowy Kodeks praw cywilnych i kryminalnych przez wyznaczone przez Sejm

osoby spisać rozkazujemy.

9. Regencya

Sejm wyznaczy Królową do zastąpienia Króla w obowiązkach.
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10. Edukacja Dzieci Królewskich

Synowie Królewscy, których do następstwa Tronu Konstytucja przeznacza, są

pierwszymi dziećmi Ojczyzny, przeto baczność o dobre ich wychowanie do

Narodu należy.

11.Siła Zbrojna Narodowa

Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości

swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych.

Recytator VII: (na podkładzie melodii „Rota”)

Dniu trzeci Maja, dniu namświęty,

hołd ci należy nieść,

choć dziś narodu cel wytknięty,

pamięci twojej cześć!

W sercach ci trzeba wznieść ołtarze,

za jasny wspomnień kwiat,

który rokrocznie niesiesz,

w darze z minionych dawno lat......

Święto przeszłości – świętem dla nas,

bo nas nie spodli wróg.

Czcić je będziemy po wieczne czasy,

tak nam dopomóż Bóg!

(Dalewska W. – Dniu Trzeci Maja)

Wszyscy uczestnicy kwiaty do góry i lekko machają.

Recytator I:

Przystroiły się wiosennym kwieciem

nasze pola i łąki zielone....

Pieśnią swoją radosną, beztroską
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rozśpiewał się w górze skowronek,

Pachnie ziemia wonią polnych kwiatów,

całaświeżą zielenią spowita,

(Chorągiewki biało-czerwone do góry i łopocą)

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...

Niechżyje Majowa Rocznica!

Woła z dziećmi radośnie

Grześ mały.

Sztandar dumnie na wietrze powiewa,

a na nim Orzeł Biały.

(Aleksandrzak Stanisław – Trzeci Maja)

Śpiew: (ostatniej zwrotki – Mazurka 3 Maja)

Wtenczas Polak ze łzą w oku

smutkiem powlókł blade lice,

i Trzeciego Maja w roku

wspominał lubą rocznicę,

Wzdychał ciągle, Boże daj,

by zabłysnął Trzeci Maj! (bis)

Komentator I:

Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie,

A ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie,

Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono

I zwierzchności nad stanem bożym zwierzono.



11

Miejcie to przed oczyma zawżdy swojemi,

Żeście miejsce zasiedli boże na ziemi.

Z którego macie nie tak swe własne rzeczy.

Jako wszystek ludzki mieć rodzaj na pieczy.

(Jan Kochanowski – Pieśni. Księgi wtóre. Pieśń IV)


