1

Scenariusz uroczystości szkolnej z okazji święta narodowego UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA,
Akademia odbyła się w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu w auli szkoły
dniu

Opracowanie : mgr Małgorzata Weryńska
Przygotowanie młodzieŜy : mgr M. Weryńska , mgr D. Kusek

Wykonawcy ról :
- uczniowie klas :
- młodzieŜ
- Opis scenografii :
- Dwie sceny [przed kurtyną 1 i za kurtyna 2 ].Na kurtynie duŜymi ,białymi
literami hasło :”POLACY !OŚMIELCIE SIĘ ABY RAZ BYĆ NARODEM
PRAWDZIWIE WOLNYM...” oraz daty 1788-1792.
- Przed kurtyną z lewej strony mównica poselska z herbami ORŁA w
KORONIE i POGONII LITEWSKIEJ , moŜe plakat – duŜy S. A.
Poniatowskiego lub Uchwalenie Konstytucji 3 Maja J. Matejki ?

I. Na środek sceny wychodzi Prowadzący :[mówi:]
- Na dzisiejszej uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
witamy:
- Dyrekcję naszej szkoły ,nauczycieli i wychowawców ,koleŜanki i kolegów
oraz zaproszonych. gości.
- Proszę o powstanie!
- Sztandar wprowadzić!
- Do hymnu!
- Po hymnie!
- Sztandar szkoły wyprowadzić!
- Proszę o zajęcie miejsc!
- II. Na mównicę wchodzi POSEŁ[przepasany szarfą z epoki ]- czeka na
pozwolenie zabrania głosu
- A.PROWADZĄCY-MARSZAŁEK SEJMU zwraca się do widowni :
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Jest rok 1791.
Od trzech juŜ lat trwają nieprzerwanie obrady sejmu zwanego wielkim. Jako
MARSZAŁKOWI przyszło mi w udziale to zaszczytne a zarazem
odpowiedzialne stanowisko .W tej oto sali zgromadzili się przedstawiciele
Rzeczypospolitej Szlacheckiej.
Podzieleni na dwa wrogie sobie ugrupowania polityczne – postępowe
stronnictwo patriotyczne i konserwatywne stronnictwo hetmańskie .RADZĄ –
nad losami Rzeczypospolitej.
Udzielam głosu reprezentantowi stronnictwa patriotycznego,
by przedstawił racje oświeconych i postępowych umysłów Rzeczypospolitej :

B. Poseł z mównicy : [na tle melodii „Hymnu do miłości ojczyzny „]
POLACY! Ośmielcie się choć raz być narodem prawdziwie mądrym!
Ojczyzna nasza potrzebuje pomocy :oświeconych patriotów ,którzy wyzwolą ją
z głupoty zacofanych poglądów ,uzdrowią trawiony chorobą organizm .
Zestarzały się juŜ podstawy ustrojowe Rzeczypospolitej :
- wolna elekcja , zasada liberum veto ograniczają jej wolność , krępują
moŜliwości rozwoju gospodarczego , osłabiają jej rolę na arenie
międzynarodowej ;
CzyŜ nie wystarczy Nam sroga poraŜka w postaci I rozbioru?
Wyzwólmy się z wad i przywar ,które dowodzą jedynie ,Ŝe od XVII w .”wśród
narodów wielu „przodujemy w pospolitej głupocie ,umacnianej przez
umiłowanie anarchii i jakŜe pospolitej prywaty .
Ojczyzna nasza wymaga lekarstwa w postaci zaprowadzenia
DEMOKRATYCZNEJ USTAWY RZĄDOWEJ ;
„POLACY! Miejcie odwagę ! Bądźcie mądrym narodem !.
[spodziewane oklaski]
III. Odśpiewanie „Hymnu do miłości ojczyzny „- przez chór lub nagranie .

IV.PROWADZĄCY- MARSZAŁEK :
ZbliŜał się MAJ !1791 .roku .Niebagatelną rolę w dorobku legistlacyjnym sejmu
odegrały literatura i teatr narodowy , solidaryzujące się z dąŜeniami patriotów.
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Oto bohaterowie i rozmowy [jakich wiele bywało wówczas na prowincji ];
wyczekujący aktualnych wiadomości o przebiegu obrad sejmowych :

V. Odsłania się kurtyna .Na drugiej scenie – wnętrze dworku szlacheckiego z
„Powrotu posła” J.U. Niemcewicza „
(skompilowane dialogi z aktu I i V)
-stół na środku ,śniadanie –jak w utworze od słów :
- PODKOMORZYNA :
- Siadajmy proszę!
- (siadają ,piją kawę –wszyscy ,wchodzi Jakub ,list dla Podkomorzyny)
- STAROSTA :
- Co wczoraj mówiłem , powtarzam dziś rano .Polska nigdy się z nikim łączyć
nie powinna . Niech cicho siedzi ...a łączy się z Hiszpanią ,nawet z Ameryką
.
PODKOMORZY :
- A to od mojego syna ![Posła !] Chwalebne ich prace ! ,ciesz się kochana
Ŝono!
PODKOMORZYNA : - Od dawna juŜ tęsknię!
PODKOMORZY :
- JA nie tęskniłem ,gdy zadośćczynił urzędowi ;
- Dom zawsze ustępować powinien krajowi ...
STAROSTA :
-

Niedługo się tym wszystkim będziemy cieszyli;;
Bóg wie co porobiły sejmujące stany!
Czy to źle było dotąd?
Tak to Polak szczęśliwie Ŝył pod Augustami !
Człek jadł ,pił , nic nie robił ...
Dziś ,zepsuli wszystko ...tknąć się śmieli okrutnicy liberum veto !,tej to
wolności źrenicy![płacze].
- Przedtem jeden krzyknął „Nie pozwalam !...i uciekł na Pragę .!

PODKOMORZY :
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- Wskrzeszają mądrą wolność ,skracają swawole .ten to nierząd to sejmów
zrywanie kraj zgubiło! Te zaboru ,Te srogich klęsk naszych przyczyną !.
- Myśleliśmy o sobie ,a nigdy o kraju ;
- Nowe pokolenia mądrzejsze! Powracają porządek i sławę OJCZYśNIE !
- Stokroć szczęśliwym ,Ŝe choć przy późnej siwiźnie ,ujrzę ,Ŝe polska rzadna i
Ŝe powaŜana .Narody szybkim Pędem do upadku lecą ,lecz długo trzeba
czekać zanim się oświecą .Dziś sława narodu i powaga wraca ,Będą jeszcze
dla Polski dni świetne wrócone!

STAROSTA:
- Wszystko to ...Ja się na nic nie zgadzam! Zaraz protestuję ! A gdy zdanie
waćpana sprzeczne z moim wszędzie – syn jego mojej córki pewnie mieć nie
będzie!!!

Wpada WALERY z radością , pada na kolana przed matką

PODKOMORZY :
- Synu mój !,patrząc na ciebie mam największy powód do wesela ,Ŝe w synu
moim widzę juŜ obywatela ,Ŝe los ojczyzny – śmiałym działaniem mogliście
ratować!
- Obyśmy razem dzieląc pomyślne godziny ,
- między słodkim staraniem dla domu i rodziny
- I tym , co się naleŜy własnemu krajowi ;
- Cnotliwie wszyscy w zgodzie i jedności Ŝyli
- I na szczęście Ojczyzny i dzieci patrzyli !!!

WSZYSCY aktorzy trzymając się za ręce wychodzą na środek i w pas kłaniają
się .
VI . Odśpiewanie [chór ]lub odegranie pieśni „Witaj majowa Jutrzenko...”—
aktorzy rozdają widowni[nauczycielom]teksty Konstytucji .

VII .PROWADZĄACY ;
- Uchwała
............................................................................................................................
............
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- ............................................................................................................................
.............
VIII ..Dzisiejszą uroczystość przygotowali uczniowie z klas
:……………………………
pod opieką pań :mgr M. Weryńskiej oraz mgr D. Kusek
Dziękujemy za uwagę .

