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SCENARIUSZ APELU 

 

Z OKAZJI  

 

ŚWIĘTA KONSTYTUCJI  

 

3 MAJA 

 

 
                               (Radom  maj  2011 PSP nr 9) 

 

 

 

 

 

Prowadzący uczeń: 

 

-Baczność  poczet sztandarowy wprowadzić sztandar 

 

(po wprowadzeniu sztandaru i zajęciu wyznaczonego miejsca) 

 

-Do hymnu (odśpiewanie hymnu narodowego) 

 

-Spocznij  

 

Prowadzący: 

 

-Witamy wszystkich na uroczystym apelu z okazji  święta 

narodowego Trzeciego maja ,prosimy  o chwilę zadumy i uwagi, 

postaramy się przybliżyć Wam te wydarzenia. 
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Recytator 1(Paulina Ch) :  

                 

                 W całej polskiej ziemi, 

                 Nie tylko w Warszawie,  

                 Wszyscy obchodzimy  

                 Święto narodowe. 

 

                 Dzień dzisiaj wesoły, 

                 Święto polskiej wiosny. 

                 Słychać z każdej szkoły 

                 Dzieci śpiew radosny. 

 

 

 

Uczeń    : 

 

                             Polskie dzieci! 

                             Powitajcie znów Maj Trzeci, 

                             Co z minionych lat oddali 

                             Na powracającej fali 

                             Idzie ku nam znów radosny, 

                             Dzień promienny polskiej wiosny. 

 

                             Dniu pamiętny! O, dniu sławny, 

                             Choć przeszłości tak już dawnej, 

                             Wiekopomny Maju Trzeci, 

                              Polskie cię witają dzieci... . 
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Chór: „ Jak długo w sercach naszych” 

 

1. Jak długo w sercach naszych choć kropla polskiej 

krwi, 

      Jak długo w sercach naszych ojczysta miłość tkwi. 

 

     Ref. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie Piastów 

gród 

             Zwycięży Orzeł Biały, zwycięży polski lud. 

 

2. Jak długo w sercach naszych brzmi polskiej pieśni 

ton,  

      Jak długo na Wawelu Zygmunta bije dzwon. 

 

     Ref... 

 

 

 

Recytator 2 (Magda P):  

 

   Potrzeba nam wolności, jak trzeba przyrody, 

   Apostolstwa obłoków i ptaków nad krajem, 

   Jak rzek płynących prawnym przeznaczeniem wody 

   I gór, co rosną w ziemi skalnym obyczajem, 

   Jak ruchu świtów, nocy i gwiazd śród ciemności, 

   Ruchu zmian, ruchu trwania, systemu w systemie- 

   - Jak Bogu co boskiego, nam trzeba wolności 

   Oddanej człowiekowi, by zaludniał ziemię. 
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Uczeń 1 (Agata W):    

 

 Popatrz, co się dzieje, to chyba jakieś święto! 

 

 

Uczeń 2 (Ola Sz.):   

 

 Nie przeszkadzaj! Pewnie, że święto.  

Przecież będziemy mieli kilka dni wolnego,         

 musiał być jakiś powód, tylko jaki..... 

 

 

Uczeń 1 (Agata W):      

Nie pamiętam, pan na historii coś mówił, ale kto by 

zliczył te wszystkie wojny, rozejmy, rozbiory.  

Może ktoś nam powie, o co chodzi. 

 

 

Uczeń 3 (Paulina G): 

Słuchajcie uważnie.  

Trzeciego maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił 

konstytucję.  

Było to bardzo ważne wydarzenie. Żeby  zrozumieć  

znaczenie tego wydarzenia trzeba zacząć od roku  

1772-ego. Był to tragiczny czas w naszych dziejach, 

czas sojuszu  Rosji, Austrii i Prus, który zaowocował 

pierwszym rozbiorem. Polsce zabrano znaczną część 

swego terytorium. 
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Recytator 3( Ewelina P): 

 

                     Posłuchajcie !  

                     Przed laty, 

                     Dawno, dawno, o dzieci, 

                     Też był taki dzień jasny , 

                     Taki cudny dzień trzeci ! 

                      

                     W wielkiej sali sejmowej  

                     Przed narodem król stawa    

                     Odczytano raz pierwszy  

                     Konstytucję, jej prawa. 

 

 

Recytator 4 (Paulina Ch) :   

    

                       Uchwalono, że w Polsce  

                       Już nie będzie niedoli,  

 Każde chłopskie cierpienie  

                       Także szlachtę zaboli. 

 

                       Wszyscy będą już równi  

                       Wszyscy będą już braćmi! 

                       Zgody, szczęścia w Ojczyźnie  

                       nic już nigdy nie zaćmi. 
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Uczeń  2 (Ola Sz):   

  

 Już wiem.  

Potem przyszedł drugi i trzeci rozbiór, 

 a z nim całkowita utrata                                                                                                                               

niepodległości.  

Polska zniknęła z mapy Europy.  

  

  

Uczeń  3(Paulina G) :  

 

Radom w wyniku trzeciego rozbioru  

znalazł się w zaborze austriackim.  

 

  

Uczeń 1(Agata W) : 

 

Powiedzcie  trochę więcej o uchwaleniu konstytucji. 

 

 

Uczeń 4: (Klaudia Z) 

 Pod koniec 18-ego wieku dla ratowania ginącej 

Ojczyzny zebrał się w Warszawie  Sejm Wielki. W dniu 

trzecim maja 1791 roku uchwalił Ustawę Rządową 

zwaną potocznie Konstytucją trzeciego Maja .Była to 

druga, po konstytucji Stanów Zjednoczonych, 

nowoczesna ustawa zasadnicza, która regulowała 

podstawy ustroju Polski. Znosiła liberum veto i wolną 

elekcję, wprowadziła dziedziczność tronu. Umocniła 
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władzę centralną a ograniczyła wpływy magnaterii. 

Uznawała konieczność utrzymania  stutysięcznej armii. 

Miała stać się fundamentem pod budowę nowoczesnego 

i silnego państwa polskiego.  

 

 

 Uczeń 2 (Ola Sz) :  

Czy naród polski ucieszył się z uchwalenia Konstytucji? 

 

 

Uczeń 6 (Paulina Ch):  

 Konstytucja trzeciego Maja, została entuzjastycznie 

przyjęta przez większość Polaków. 

 Mieszkańcy Warszawy przez cały dzień wznosili 

okrzyki „ wiwat król , wiwat naród, wiwat konstytucja”. 

Świętowano nie tylko w Warszawie. 

 

 

 

Chór: „ Witaj maj” 

 

1. Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie,  

Uczcimy ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie.. 

    Ref. Witaj maj, Trzeci Maj, u Polaków błogi raj/ 2x 

 

2. Ucisk braci naszych cisnął, niemoc w ręku króla spała, 

A wtem Trzeci Maj zabłysnął i nasza Polska powstała. 

Ref... 
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Recytator 4 (Ola Sz) : 

 

  Czy to można zrozumieć,  

  Czy w to można uwierzyć, 

  Że kiedyś dzieciom broniono  

  Polskich pacierzy? 

 

  Że się po polsku czytać uczono  

  Po kryjomu 

  I że tylko w domu 

  I bardzo ostrożnie  

 O historii polskiej mówić było można? 

 

 

 

uczeń (Robert  U) 

Solo muzyczne : 

   Z głębi dziejów, z krain mrocznych, 

   Puszcz odwiecznych, pól i stepów 

   Nasz rodowód, nasz początek, 

   Hen od Piasta, Kraka ,Lecha. 

          Długi łańcuch ludzkich istnień 

          Połączonych myślą prostą: 

          Żeby Polska, żeby Polska, 

          Żeby Polska była Polską 

   Zrzucał uczeń portret cara, 

   Ksiądz Ściegienny wznosił modły, 

   Opatrywał wóz Drzymała,  

   Dumne wiersze pisał Norwid. 
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          I kto szablę mógł utrzymać, 

          Ten formował legion, wojsko, 

          Żeby Polska, żeby Polska, 

          Żeby Polska była Polską. 

   Matki, żony w mrocznych izbach 

   Wyszywały na sztandarach 

   Hasło „ Honor i Ojczyzna”- 

   I ruszała w pole wiara. 

          I ruszała wiara w pole 

          Od Chicago do Tobolska. 

           Żeby Polska, żeby Polska, 

           Żeby Polska była Polską 

 

 

Chór :  

Ref. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską 

/2x 

 

 

Uczeń 9 (Agata W):  

 

W okresie międzywojennym dzień trzeci maja został 

uznany za święto narodowe. 

W czasie II wojny światowej święto trzeciego Maja było 

obchodzone przez oddziały partyzanckie . 

W tym dniu  urządzano uroczyste składanie przysięgi i 

nadawano odznaczenia .  

Prasa podziemna drukowała artykuły poświęcone 

uchwaleniu konstytucji majowej.  
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W Polsce Ludowej nie obchodzono święta trzeciego 

Maja.  

Dopiero Sejm  Trzeciej Rzeczypospolitej przywrócił 

Polakom to narodowe święto. 

  

Uczniowie tego dnia nie mają lekcji , a rodzice  nie idą 

do pracy by godnie świętować rocznicę uchwalenia 

konstytucji trzeciego maja. 

  

 

 

(prowadzący uczeń) 

 

-Baczność  poczet sztandarowy wyprowadzić sztandar  

 

( po wyprowadzeniu sztandaru z sali)  

-Spocznij  

 

-Podziękowanie wszystkim za cierpliwość  i 

uwagę.(dyrektor lub nauczyciel prowadzący) 

 

 

 

-(Na wyjście  piosenka Marka Grechuty  pt. Ojczyzna) 

 
 

 

 

 

                                                                                          Opracował  mgr Bogdan Franus 


