
Wirtualna wycieczka w czasie i przestrzeni, czyli jak obchodziliśmy w Szkole 

Podstawowej w Świątnikach uroczystość z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja 

W dniu 26 kwietnia 2018 roku obchodziliśmy w szkole ważne patriotyczne święto 

związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Scenariusz przygotowała pani Małgorzata 

Wodnicka, która zachęciła do współpracy uczniów klasy V, VI i VII. Uczestnicy uroczystości 

odbyli wirtualną podróż po Warszawie czasów Stanisławowskich, zwiedzili Zamek Królewski w stolicy 

oraz byli świadkami wydarzeń i uczestnikami uchwalenia Ustawy Rządowej z roku 1791. 

Przeprowadzili wywiad z pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego („Konstytucja 

w Polsce – jak powstała?” https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs)i omówili dzieło 

Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja”ilustrujące wielkie konstytucyjne wydarzenie 

(https://www.youtube.com/watch?v=UNgLDGIz58k).  

Uroczystości towarzyszyła odświętna oprawa, a wszyscy uczestnicy apelu zaznaczyli 

powagę Święta galowymi strojami i pieśniami patriotycznymi śpiewanymi wespół z uczestnikami 

inscenizacji.  

Mimo tego, że czas grypy i przeziębień dziesiątkował skład zespołu artystycznego i 

zmuszał do ciągłej zmiany obsady ról, a samo przedsięwzięcie wymagało wcielania się w różne 

role, zadanie zostało zrealizowane. Zarówno młodzi aktorzy, realizatorzy inscenizacji, jak też 

przygotowująca scenariusz i akademię pani Małgorzata Wodnicka – otrzymali liczne brawa i 

wyrazy uznania za ciekawą lekcję historii.  

Słowa podziękowań należą się wszystkim uczniom, którzy przyczynili się do prezentacji 

widowiska, przemogli wszelkie słabości i zmobilizowali się do wysiłku. W ten sposób mieli 

okazję wyrazić swoje uznanie dla twórców historii, którzy nadali Konstytucji rozgłos, a Polsce 

czasów rozbiorów chwałę i nadzieję na lepszą przyszłość. Patriotyczna postawa czyni z nich 

wzorowych obywateli naszej Ojczyzny.  

Podziękowania należą się także nauczycielom i pracownikom obsługi współpracującym 

przy realizacji uroczystości – zarówno przygotowujący wystąpienie uczniów (wygłaszanie 

tekstów, układ choreograficzny, śpiew, scenografię, oprawę techniczną, wydruk tekstów 

scenariuszów i pieśni) jak też przy innych działaniach wpływających na końcowy efekt całego 

przedsięwzięcia.  

Nie bez znaczenia jest wsparcie rodziców, którzy dopilnowali, aby dzieci podeszły do 

zadania w poczuciu obowiązku i solidnie przygotowały się zarówno pod względem własnego 

udziału, jak też strojów i rekwizytów.  

Zadanie wymagało wytrwałości, wielu godzin przygotowań i wyrzeczeń, ale smak 

sukcesu i wyrazy uznania zrekompensowały wszystkie wysiłki.  

Oto lista realizatorów uroczystości: 

Uczniowie klas: 

VI: Wiktoria Szulżuk, Judyta Żygadło, Magdalena Mierzwiak, Jakub Czarnecki, Bernard 

Berger, Marcin Palewicz (aktorzy); 

V: Ada Radzikowska, Wiktoria Pawlik, Franciszek Pietrasik (aktorzy); 

VII: Klaudia Droszczak, Karolina Węgrowska, Oskar Romański (Poczet Sztandarowy) 

VII: Oliwia Baszak, Julia Hrycak, Klaudia Droszczak, Olimpia Olankiewicz, Karolina 

Węgrowska, Michał Borowski, Krzysztof Smoliński, Oskar Romański (śpiew); 

V: Michał Longier (asystent reżysera). 
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Nauczyciele: 

- scenariusz, reżyseria, wybór utworów muzycznych, przygotowanie prezentacji 

multimedialnych, opracowanie scenografii, przygotowanie uczniów do wygłaszania tekstów: 

Małgorzata Wodnicka; 

- przygotowanie muzyczne uczniów: Natalia Magnucka, Małgorzata Wodnicka; 

- przygotowanie sprzętu technicznego: Tomasz Wypler; 

- pomoc przy scenografii: Anna Kasperska. 

 

Inne działania wspierające:  

Dyrektor Szkoły: Ewa Żurawik: cierpliwość i wyrozumiałość; 

Nauczyciele: Elżbieta Tkacz, Marta Pacholec – Grzyb, Edyta Berg, Lidia Sączawa;  

Pracownik sekretariatu: Krystyna  Chenowska;  

Pracownicy obsługi: Beata Muraszka , Dorota Maniowska,  Bożena Herbut , Anna Ostafińska, 

Bolesław Leja. 
 

Wszystkim za każdą pomoc dziękuję. Małgorzata Wodnicka 

 

 
 


