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CELE AKADEMII 
 

iesi�c maj jest "bogaty" w ró�ne �wi�ta i rocznice. O jednych pami�taj� wszyscy, z ich 
okazji odbywaj� si� apele oraz akademie. S� te� i takie, o których zapominamy. 

Chciały�my zaprezentowa� taki scenariusz, gdzie najwa�niejsze uroczysto�ci b�d� omówione. 
Zapraszamy do odtworzenia go, a zarazem zach�camy do modyfikacji, co mo�e by� dla 
uczniów doskonał� zabaw�.  
Przypominamy najwa�niejsze wydarzenia, które miały miejsce w maju-strajk robotników w 
Chicago, uchwalenie Konstytucji 3-go maja, zdobycie Monte Casino, Dzie� Matki 
uczymy szanowa� tradycj� i tych, którzy j� tworzyli  
samodzielnie zdobywamy nowe wiadomo�ci ( modyfikacja scenariusza) 
 

DEKORACJE I REKWIZYTY 
 

�� miejsce akcji- ulica (dekoracje imituj� drzewa, domy, latarnie)  
�� kamera i mikrofon (atrapy)  
�� dekoracja do szkolnej akademii z okazji �wi�ta Konstytucji 3-go maja (plakaty, flagi, 

portrety jej twórców)  
�� w/w rekwizyty i dekoracje mo�na dostosowa� do swojej koncepcji akademii 

 
OSOBY 

 
�� DZIENNIKARKI: JOANNA I ALINA  
�� ROBOTNIK- HUTNIK  
�� DWIE UCZENNICE GIMNAZJUM  
�� STARSZA PARA (MAŁ�E�STWO)  
�� DWIE DZIEWCZYNKI Z PRZEDSZKOLA  
�� UCZESTNICY SZKOLNEJ AKADEMII 

 
SCENARIUSZ 

 
Sygnał d�wi�kowy- znak stacji  
Redaktor 1-Alina  
Dzie� dobry. Tu Alina i Joanna ze szkolnego studia "Nowinki". Dzisiaj nasza ekipa pyta 
mieszka�ców Siemianowic 	l�skich z czym kojarzy im si� miesi�c maj? 
Redaktor 2- Joanna   
 Przepraszam Alina, widz� naszego pierwszego rozmówc�. 
Przepraszam, czy mo�emy zada� panu pytanie?   
Robotnik    
Oczywi�cie, ale mam tylko chwil�, �piesz� si� do pracy, do huty, a tam nie ma mowy o 
spó
nieniu  Joanna Zapewniam, i� zajmiemy tylko jedn� chwil� .Pytamy mieszka�ców 
naszego miasta z jakimi uroczysto�ciami  kojarzy im si� miesi�c maj.    
Robotnik    
Mnie hutnikowi maj przywodzi na my�l 	wi�to Pracy. Pami�tam jak 1-go maja szli�my na 
pochód. Panie tego nie mog� pami�ta�, dzisiaj ten wolny dzie� �wi�tujemy odpoczywaj�c 
z naszymi bliskimi   
Alina    
Mimo, �e nie pami�tamy pochodów, to znamy histori�. Wiemy, �e 1 maja został ogłoszony 
robotniczym �wi�tem przez II Mi�dzynarodówk� w 1889 roku, obchodzony za� jest od 1890. 
	wi�to ustanowiono w rocznic� strajku robotników w Chicago(1 V 1886r). 

M 
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Joasia   
Dzi�kujemy   
Do reporterek szybkim krokiem zbli�aj� si� dwie uczennice   
Joasia  
Dziewczyny, przepraszam Was. Pytamy o majowe �wi�ta, znacie jakie�?   
Dziewczynka 1 
Oczywi�cie, wła�nie na lekcji historii omawiali�my Konstytucj� 3-go maja. Ka�dy Polak 
powinien zna� dzie� jej uchwalenia 
Alina 
Dlaczego powinni�my o tym wydarzeniu pami�ta�? 
Dziewczynka 2 
Chwileczk�, musz� zajrze� do zeszytu z historii. Je�li pomyl� si� to moja pani z historii nie 
b�dzie ze mnie zadowolona  Wyci�ga zeszyt i czyta.  Konstytucj� 3-go maja uchwalono w 
nocy z 2 na 3 maja 1791 roku w pałacu Radziwiłłowskim przy Krakowskim Przedmie�ciu. Ta 
ustawa rz�dowa dokonywała zasadniczej zmiany ustroju Rzeczpospolitej. Wprowadzała jeden 
organ pa�stwowy, dzieliła władz� na ustawodawcz�, wykonawcz� i s�downicz�. Znosiła 
liberum veto, pozbawiała gołot� praw politycznych. Tron miał by� dziedziczny, władz� króla 
ograniczała konstytucja. Potwierdzała ona wcze�niej uchwalone prawa mieszczan, w 
niewielkim stopniu zmieniała poło�enie chłopów. Stwarzała mo�liwo�� wzmocnienia naszego 
pa�stwa i uniezale�nienia go od obcych. Niestety wsteczne i zacofane siły w kraju 
uniemo�liwiły wprowadzenie tej ustawy w �ycie. 
Joasia 
Dzi�kuj�. My�l�, �e Wasza pani b�dzie z was dumna. 
Zobacz, mamy kolejnych rozmówców. 
Starsze mał�e�stwo podchodzi do stanowiska redaktorek  
 Przepraszam, robimy wywiady na temat majowych �wi�t. Usłyszały�my ju� o robotniczym 
�wi�cie oraz o 3 maju- dniu konstytucji. Czy znacie pa�stwo jeszcze inne? 
Starszy pan  
rosz� pani, maj to dla mojej rodziny miesi�c przykrych wspomnie�, Kojarzy mi si� z II wojn� 
�wiatow�. Mój wuj walczył pod Monte Casino, gdzie zgin�ł. Został pochowany na polskim 
cmentarzu daleko od domu i bliskich     
Pani     
Walki o wzgórze toczyły si� bardzo długo. Niemcy klasztor benedykty�ski zamienili w 
twierdz�, któr� alianci szturmowali od stycznia 1944 roku, niestety bez powodzenia. Dopiero 
II Korpus Polski 18 maja zdobył j�. Wielu naszych wtedy poległo. Dzisiaj nieliczni o nich 
pami�taj�, napisano nawet pie�� "Czerwone maki na Monte Casino". Znaj� j� panie? 
Alina  
Tak. 	piewał j� min Mieczysław Fogg. Halo studio, czy mamy to nagranie, mo�e posłuchamy 
tej pie�ni wspólnie? 
Pan 
Bardzo ch�tnie, ale �pieszymy si�, Do widzenia. 
Alina 
To była niezwykła lekcja historii. My młodzi Polacy nigdy nie zapomnimy tych, dzi�ki 
którym �yjemy w wolnym kraju. A oto dwie kolejne rozmówczynie. Dziewczynki dok�d to ta 
p�dzicie? 
Dziecko 1 
Do przedszkola, bo my dzisiaj robimy laurki. 
Joasia 
Laurki, dlaczego dzisiaj? 
 



 4

Dziecko 2  
Nie wie pani? 26 maja to �wi�to Mamy. My naszym mamom składamy �yczenia. Umiemy 
nawet wierszyk. Mo�emy go powiedzie� 
BUKIET 
W małym bukiecie 
 majowe kwiatki zakwitły wczoraj 
na 	wi�to Matki 
Majowe kwiatki wst��k� zwi�zane. 
Niech sto lat �yj� 
Mamy kochane! 
Alina 
	liczny wierszyk. My równie� składamy mamom �yczenia, prosimy równie� by przyj�li je 
wszyscy majowi solenizanci. 
Do reporterek podbiegaj� uczennice, z którymi wcze�niej rozmawiały o Konstytucji 3-go 
maja. 
Dziewczynka1  
Nasza pani zaprasza Panie do szkoły. Odbywa si� tam akademia z okazji 	wi�ta uchwalenia 
Konstytucji 3-go maja 
Joasia 
Bardzo ch�tnie. Studio przenosimy si� do Gimnazjum nr 4. 
W szkole akademia ju� si� rozpocz�ła. Uczniowie recytuj� wiersze. 
 

AKADEMIA 
 
Trzeci maja  
Przystroiły si� wiosennym kwieciem 
nasze pola i ł�ki zielone... 
Pie�ni� swoj� radosn�, beztrosk� 
roz�piewał si� skowronek. 
 
Pachnie ziemia woni� polnych kwiatów, 
cała �wie�� zieleni� spowita. 
Sztandarami biało-czerwonymi 
umaiła si� Rzeczpospolita. 
 
Trzeci Maja...Wojsko idzie drog�, 
a� ulica od ich kroków dr�y... 
Trzeci Maja...łopocz� sztandary, 
idzie wojsko...raz, dwa, trzy... 
 
Niech �yje Majowa Rocznica! 
Woła z dzie�mi rado�nie Grze� mały. 
Sztandar dumnie na wietrze powiewa, 
a na nim Orzeł Biały. 
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Bij� dzwony 
Bij� dzwony, dzwoni� dzwony, 
na Zygmunta bij� zew: 
przez zielone pól zagony 
ich pot��ny płynie �piew. 
 
Bij� dzwony...Pie�� radosna 
poprzez cały leci kraj, 
w złotym sło�cu wstała wiosna 
i z ni� drogi Trzeci Maj. 
 
Graj� tr�by...Hej, wesele! 
Patrzaj, Polsko, �wi�ty dzie� 
dzisiaj do twych stóp si� �ciele, 
niech wi�c smutki id� w cie�! 
 
Graj� tr�by...dzwoni� dzwony, 
rado�� dzi� napełnia kraj. 
W Polsce wielkiej, odrodzonej 
wiwat! Wiwat Trzeci Maj! 
 
Witaj, majowa jutrzenko 
Witaj, majowa jutrzenko, 
�wie� naszej polskiej krainie! 
Uczcimy ciebie piosenk�, 
która w Polsce słynie 
Witaj maj, wielki maj, 
u Polaków młody gaj. 
Witaj, DNIU TRZECIEGO MAJA, 
który wolno�� nam piastujesz. 
Polsko, dzisiaj tryumfujesz! 
 
Polonez Trzeciego Maja  (...) 
 
Brzmi Polonez Trzeciego Maja!- Skoczne d
wi�ki 
Rado�ci� oddychaj�, rado�ci� słuch poj�. 
Dziewki chc� ta�czy�- chłopcy w miejscu nie dostoj�; 
Lecz starców my�li z d
wi�kiem w przeszło�� si� uniosły, 
W owe lata szcz��liwe, gdy senat i posły 
Po dniu Trzeciego Maja w ratuszowej sali 
Zgodzonego z narodem króla fetowali- 
Gdy przy ta�cu �piewano: 
WIWAT KRÓL KOCHANY! 
WIWAT SEJM! 
WIWAT NARÓD! 
WIWAT WSZYSTKIE STANY!(...) 
 
Joasia 
Serdecznie dzi�kujemy za uwag�, �egnamy si� z naszymi gospodarzami, do zobaczenia 
w kolejnym programie naszego studia. 
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