
25-LECIE Konstytucji

Stołeczna Estrada prezentuje:

KIEDY: 29 maja 2022

GDZIE: Multimedialny Park Fontann 

CHARAKTER WYDARZENIA: piknikowy, familijny, 

niezobowiązujący

CEL: edukacja przez zabawę 

DOMINUJĄCE BARWY: barwy narodowe (czerwień, biel)

RAMOWY SCENARIUSZ

12:00-18:00 Piknik

19:30-20:50 Koncert zespołu Mazowsze (czas trwania koncertu: 

80 minut)

21:20 Zapowiedź pokazu fontann

21:30 Pokaz fontann



Draft scenariusza v.1 z dn. 9.05.2022
godz. 12:00-12:55

12:00-12:10 OSP Nadarzyn przemarsz po terenie Multimedialnego Parku Fontann 

(główną aleją)

12:10-12:15 prowadząca Natalia Janoszek oficjalnie rozpoczyna piknik rodzinny z okazji 

obchodów 25-lecia Konstytucji /zwyżka naprzeciwko restauracji/

Prowadząca informuje o głównych atrakcjach dzisiejszego dnia (zapowiada godziny 

odjazdów autobusów z wycieczką „Śladami Konstytucji” (o równych godzinach 13:00, 

14:00, 15:00 i 16:00), warsztaty z Konstytucji, warsztaty i pokaz poloneza oraz występ 

Mazowsza (19:30-21:00) i pokaz fontann (21:30). Zaprasza na warsztaty konstytucyjne.

12:15-12:45 warsztaty konstytucyjne cz. 1 – zwyżka naprzeciwko restauracji

12:45-12:55 prowadząca zaprasza przedstawicieli różnych stoisk, aby w kilku słowach 

zachęcili do odwiedzenia swoich stref (Muzeum Bajek, Urząd Marszałkowski, kaligrafia)



12:55-13:00 prowadząca oznajmia, że za 5 minut odjeżdża pierwszy 

autobus na wycieczkę „Śladami Konstytucji” (o godz. 13:00), mówi, jakie 

atrakcje czekają nas jeszcze podczas pikniku oraz zachęca do brania udziału 

w animacjach, a są to m.in.: czynna przez cały dzień strefa aktywności dla 

dzieciaków i dorosłych (tworzenie wspólnego obrazu, tworzenie flag i 

kotylionów, malowanie buziek, skręcanie baloników oraz wielkie bańki 

mydlane).

13:00-13:20 DJ Michał Fogg wejście 1 (repertuar lat 90.)

13:20 prowadząca zapowiada drugą odsłonę warsztatów konstytucyjnych

13:20-13:48 warsztaty konstytucyjne cz. 2 – zwyżka naprzeciwko 

restauracji

13:48-13:58 OSP Nadarzyn przemarsz po terenie Multimedialnego Parku 

Fontann

godz. 12:55-13:58



13:58-14:00 prowadząca oznajmia, że o 14.00 odjeżdża drugi autobus na wycieczkę 

„Śladami Konstytucji”, mówi, jakie atrakcje czekają nas jeszcze podczas pikniku oraz 

zachęca do wzięcia udziału w animacjach, a są to m.in.:

- Bus Escape (stoi w terenie jako atrakcja)

- Stoisko dziecięce z poduchami dla dzieciaków, układanie klocków - Muzeum Bajek w 

terenie jako atrakcja całodniowa

Prowadząca zapowiada warsztaty taneczne

14:00-14:30 pokaz poloneza i warsztaty poloneza cz. 1 (warsztaty prowadzi Marzena 

Barcik z Folies Art. School)

14:30-14:40 OSP Nadarzyn przemarsz po terenie Multimedialnego Parku Fontann

14:40-14:58 DJ Michał Fogg wejście 2 (repertuar lat 90.)

14:58-15:00 prowadząca oznajmia, że o 15:00 odjeżdża trzeci autobus na wycieczkę 

„Śladami Konstytucji” oraz zachęca do wzięcia udziału w trzeciej odsłonie warsztatów 

konstytucyjnych

15:00-15:30 warsztaty konstytucyjne cz. 3 – zwyżka naprzeciwko restauracji

Prowadząca zaprasza na drugą część warsztatów z poloneza

15:30-15:58 pokaz poloneza i warsztaty poloneza cz. 2

15:58-16:00 prowadząca oznajmia, że odjeżdża czwarty autobus na wycieczkę „Śladami 

Konstytucji” (o godz. 16:00) oraz zachęca do wzięcia udziału w naszych dodatkowych 

atrakcjach

godz. 13:58-16:00



16:00-16:40 Czytanie Konstytucji przez znanych i

lubianych

16:40-16:41 prowadząca zapowiada ostatnie warsztaty 

z poloneza 

16:41-17:00 pokaz i warsztaty z poloneza cz. 3

17:00-18:00 próba zespołu Mazowsze, którą mogą 

obserwować uczestnicy pikniku

19:30 zapowiedź koncertu Mazowsza

19:31-21:00 koncert Mazowsza

21:20 zapowiedź pokazu fontann

21:30 pokaz fontann

Podczas całego pikniku uczestnikom zabawy 

towarzyszy Teatr AKT (5 szczudlarzy)

godz. 16:00-18:00



DZIĘKUJEMY!


