Scenariusz apelu pod hasłem
„Jestem Polakiem i Europejczykiem”

Recytacja wiersza „Opowiedz nam Ojczyzno” :
Opowiedz nam, moja Ojczyzno,
jak matka dzieciom ciekawym,
o latach znaczonych blizną,
na wiekach chwały i sławy!
Wytłumacz nam, tak jak umiesz,
skąd czerwień i biel sztandarów,
niech ludzie żyją tu w dumie,
że taki wydał ich naród!
A jeśli wielka historia
i dla nas ma trochę miejsca,
bądź z wiernych mi najwierniejsza
i mnie weź sobie do serca!
I. KONTUR POLSKI
Piosenka „Wiwat maj”.
Recytacja wiersza „Maj – rocznica pięknych serc”.
Maj – rocznica pięknych serc!
Maj- rocznica wielkich myśli!
Tym, co dawno przeminęli,
Hołd składają ci, co przyszli
Choć przeminął dawno wiek,
Dawne hasła się zmieniły,
Orzeł począł nowy bieg,
Lecz z przeszłości czerpał siły.
Z tych w ciemnościach jasnych chwil,
Kiedy miłość pobratała
W jedną całość Polski stany,
Miłość ponad wszystko trwała.
Tym, co w Polsce dali myśl,
Aby stworzyć cud majowy,
Cześć z oddaniem złóżmy dziś,
Przed pamiątką chyląc głowy.
II. ORZEŁ I FLAGA
Narrator
Reformy Sejmu i Konstytucja miały na celu wzmocnienie wewnętrzne kraju, przywrócenie jego
dawnej świetności. Głównymi autorami Ustawy Rządowej, bo taką nazwę nadano Konstytucji
3 Maja byli: Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Hugo
Kołłątaj.

Recytacja „Świeci słonko majowe”.
Świeci słonko majowe,
Biją dzwony w kościele,
Na dziedzińcu zamkowym, przygrywają kapele.
Na królewskim fotelu Króla Stasia cień siada
I jak niegdyś przed laty Rozpoczyna się Rada.
Łzy radości jak perły Błyszczą w oczach kochanych.
Gdy król czyta orędzie: Równe w prawach są stany!
Chorągiewki z bibułki Weźcie w rączki swe, dzieci,
I krzyknijcie wesoło: Niechaj żyje Maj Trzeci!
Wielka ma zawitać zmiana: wolność, równość, wszystkim dana
Wszyscy zjednoczą się w pracy: szlachta, mieszczanie, wieśniacy.
Lecz wszyscy też w równej mierze Polsce winni służyć szczerze.
Kto za tym, niech głos swój poda.
„Zgoda! Zgoda!” „Niechaj żyją wszystkie stany”
Byle razem, ramię w ramię, A wszystko zło się przełamie.
Zapamiętajcie narodzie: „W waśni zguba, siła w zgodzie”.
III. PORTRET KRÓLA
Recytacja wiersza „Trzeci Maja”
Trzeci Maja radością wiosenną wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,
Sztandarami biało- czerwonymi umaiła się Rzeczpospolita.
Umaiły się też pierwszym kwieciem łąki, pola i w ogrodach drzewa.
Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny zgodnym chórem z ludzi rozśpiewał.
Rozpłynęła się już pieśń radosna głośnym echem po ojczystym kraju.
– Witaj, witaj, Majowa Rocznico, pamiętny Trzeci Maju.
IV. CHORĄGIEWKI
Narrator
Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie po konstytucji Stanów
Zjednoczonych.
V. KTO TY JESTEŚ
Recytacja wiersza „Ojczyzna”
Imię twoje tak prosto rozkwita w naszej mowie jak maki i chabry w zielonej fali żyta i wędruje
jak obłok nad łąką błękitną.
Jesteś w olchach i brzozach w zadumie malw i kalin, w wysokim szumie topoli i niskim śpiewie
wiślanym.
Tobą cieszy się serce i tobą serce boli,

Ziemio naszej miłości!
Musimy swą Ojczyznę pachnącą różami i chlebem wprzódy nakryć własnym sercem jak gdyby
drugim niebem:
Dopiero nam zakwitnie szczęściem i naszym i swoim niby pszenicznym łanem albo zielonym
lasem.
Narrator
Konstytucja obowiązywała niestety tylko czternaście miesięcy. Zdrajcy przy pomocy Rosji
doprowadzili do wojny, w wyniku której w 1793 roku nastąpił II rozbiór Polski, a następnie
w 1795 roku III rozbiór, który zlikwidował niepodległe państwo polskie na 123 lata!
VI. QUIZ PATRIOTYCZNY
Narrator
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja nie powstrzymało wprawdzie tragicznych wydarzeń, w wyniku
których Polska ostatecznie przestała figurować na mapach Europy, ale była próbą ratowania
zagrożonego państwa. Mimo iż są to bardzo odległe czasy to jesteśmy dumni, z naszych
przodków, którzy kochali swoją ojczyznę. Dlatego co roku 3 maja obchodzimy święto
uchwalenia konstytucji
VII. CHŁOPIEC Z FLAGĄ I MEDAL KONSTYTUCJI
Zakończenie i rozdanie słodyczy

