APEL 3 MAJA (ROK SZK. 2010/2011)
Materiały: 7 plansz z wypisanymi datami uchwalania polskich konstytucji, plansza z
konturami współczesnej Polski, stolik, fotel, kij, kilkanaście kartek papieru podpisanych
wyraźnie „KONSTYTUCJA”, kilka bibelotów łatwych do zabrania, konstytucja
Rzeczpospolitej Polskiej
Utwory: hymn USA, hymn Rosji, „Marsylianka”, „Wiosna” Vivaldiego, „Katiusza”, podkład
muzyczny autorstwa T-Raperów znad wisły
Na scenę wychodzi uczennica, która czyta informację nt. konstytucji 3 Maja z Wikipedia.pl. po
zakończeniu tekstu , mówi:
UCZ.: A teraz zapraszam do wysłuchania wiersza upamiętniającego to wydarzenie.
W tym czasie spośród publiczności przepycha się PROWDZĄCY. Podchodzi do UCZ., odbiera
jej mikrofon; mówi do UCZ.:
PR.: Dobra, skończ już. [odwraca się do publiczności] [krzyczy]. Chcecie patriotyczny
wierszyk?! [czeka chwilę]. Pytam, czy chcecie patriotyczny wierszyk?! [kręci głową,
sugerując głową odpowiedź NIE]. A może patriotyczną piosenkę?! [znów kręci głową]. I
bardzo dobrze, że nie chcecie! [ścisza głos]. Wiersze i pieśni patriotyczne powinniście znać
na pamięć.
Dobra, to ja poprowadzę dzisiejszą uroczystość. To o czym mowa? No, z jakiego
powodu tak tłumnie się tu zebraliście?
[PR. podsuwa mikrofon do najbliżej stojącego ucznia; sugerowana odpowiedź „Rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 Maja” lub podobna]
A, konstytucja. I wszystko jasne. Zaczynamy.
Pierwszą konstytucje na świecie uchwaliły Stany Zjednoczone Ameryki, czyli USA. Głosiła
ona, że człowiek jest najwyższą wartością, ma swoje prawa i wolności, że potrzebuje opieki
władz, aby te wolności były przestrzegane i niczym nieograniczane. A jeśli idzie o władzę to
konstytucja amerykańska wprowadziła jej podział na ustawodawczą, wykonawczą i
sądowniczą, zaproponowany przez oświeceniowego filozofa Monteskiusza.
SCENKA 1:
MARY: Sir…, sir… Mister Washington! [ten unosi głowę znad biurka]. Monsieur
Montesquieu do pana.
WASZYNGTON: Niech wlezie.
MONTESKIUSZ: Mister Washington. Mam dla pana niebywałą propozycje, która może
odmienić losy waszego młodego państwa, a może nawet całego świata. Oto projekt KONSTY-TU-CJI. [pokazuje plik kartek podpisanych „KONSTYTUCJA”].
WASZYNGTON: Na Boga! O czym monsieur mówisz?! Jaki projekt? Jakiej Konstancji?
Eksperymenta medyczne pan robisz? Nie, no… Projekt Konstancji… I dlaczego akurat takie
imię?
MONTESKIUSZ: KON-STY-TU-CJI. Nie słuchasz, sir, uważnie. To taki dokument. Z
łaciny: CONSTITUTO, czyli urządzać, ustanawiać. Projekt, który trzymam w ręku określa
podstawy ustroju społeczno-gospodarczego waszego nowego państwa. Określa też
organizację, kompetencje i sposób powoływania najważniejszych organów państwowych,
oraz podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywatela.

WASZYNGTON: Chwila, czekaj monsieur… Wolniej! Jesteście filozof, a ja zwykły
posiadacz ziemski. Wytłumaczcie te wasze dyrdymały jak człowiekowi, a nie… Wiedzą się
swoją chwalisz, panie filozof?
MONTESKIUSZ: Konstytucja ma za zadanie określić, co wolno władzy a co wolno
obywatelowi, i jak to wszystko ma ze sobą współgrać.
WASZYNGTON: Znaczy się, że w razie buntu mogę oskarżyć biorących w nim udział o
zdradę państwa i ukarać?
MONTESKIUSZ: W zasadzie tak, choć także władza jest przez ten dokument kontrolowana, i
w razie konieczności…
WASZYNGTON: [wstaje od stołu, podchodzi do MONTESKIUSZA, bierze od niego projekt]
Dziękujemy, dziękujemy za te cenne zapiski. Na pewno weźmiemy je pod uwagę. No,
niestety, muszę pana przeprosić. Wie pan. Obowiązki… [wyprowadza MONTESKIUSZA do
kotary]. Coś się panu należy za fatygę. Mary, daj panu filozofowi parę baksów w ramach
wynagrodzenia.
[wraca do stołu, zaczyna czytać projekt]
WASZYNGTON: No, żesz… Wszystko po francusku. Mary! Mary!
[wchodzi sekretarka]
WASZYNGTON: Znajdź kogoś, kto zna dobrze francuski i zleć mu przepisanie tego tekstu.
[Mary grzebie w papierach]
MARY: Może James Madison ze stanu Wirginia? Spędził kilka lat we Francji na jakiejś
wymianie…
WASZYNGTON: Może być. Za tydzień widzę tekst po angielsku na moim biurku [Mary
wychodzi] A, i jeszcze jedno. Niech mister Madison dopisze, że na straży konstytucji stoi
głowa państwa, albo coś w tym stylu. [Mary znika za kotarą; Waszyngton splata ręce na
piersi, unosi dumnie głowę] Jeszczem bendem prezydentem. [wychodzi]
KONIEC SCENKI 1
PR.: Ciekawa wizja, co? Czy tak było? Któż to wie… Pewnie nie, ale mogło tak być, prawda?
No, ale my tu gadu gadu, a o trzecim maja miało być. Ech, smutne i dziwne były to czasy… w
1788 posłowie zjechali na sejm, który okazał się być wielkim, bo czteroletnim. Masę ustaw
tam uchwalono, ale najważniejszą okazała się być… Konstytucja 3 Maja, uchwalona w 1791
roku.
[odsłania planszę: 1791 KONSTYTUCJA 3 MAJA]
Wprowadziła ona trójpodział władzy, podobnie jak ta amerykańska, zlikwidowała wolna
elekcję i liberum veto, wzięła chłopów pod opiekę państwa, wprowadziła stały sejm i zniosła
podział Rzeczpospolitej na Koronę i Litwę. Jak nie zdążyliście zanotować, to poproście o
powtórzenie. Najlepiej swojego historyka.
Musicie też pamiętać, że konstytucja 3 Maja to pierwszy europejski i drugi na świecie tego
typu dokument. No dobra, nie do końca legalnie została ona uchwalona, ale i tak się liczy.
Sto lat po jej uchwaleniu polski malarz, Jan Matejko namalował obraz, upamiętniający to
wydarzenie. Znacie go. Ówczesny marszałek sejmu, Stanisław Małachowski, niesiony na
rękach posłów w kierunku warszawskiej katedry, trzyma tekst konstytucji, zebrany dookoła
tłum wiwatuje, krzyczy radośnie, niektórzy wrzeszczą „ZDRADA! HAŃBA!”… Znamy te
obrazki, nie? Ale nikt nie wie, co się działo w kruchcie katedry, gdy mroki świątyni skryły
Małachowskiego i posłów, którzy go nieśli.

SCENKA 2
[za sceną słychać okrzyki: „Wiwat konstytucja!”, „Wiwat król!”, „Niech żyje marszałek!”,
„Gaudeamus Polonia!”. Słychać też oklaski. Sporadycznie okrzyki „Zdrada! Hańba!”. Na
scenę wchodzą posłowie niosący marszałka Małachowskiego]
POSEŁ: [szeptem] Panie marszałku… Psssttt, panie marszałku
MAŁACHOWSKI: No, czego tam?
POSEŁ: Możemy już pana postawić? Za wielki waćpan nie jesteś, ale swoja wagę masz.
MAŁACHOWSKI: Dobra, stawiajcie. Ino ostrożnie. [stawiają go na ziemi]. Tylko na mszy
zostać. Żeby was tłum na ulicy nie widział, jak uciekacie [posłowie oddalają się]. Ech, czysta
symbolika naszej Rzeczpospolitej pod postaciami owych posłów się objawia. Umysł chętny,
zapał jest, ale ciało słabowite.
[przegląda papiery, które ma w ręku – konstytucję]
Tyle dobrego wprowadzamy. Nie wszystkim to jednak w smak. Już się niektórzy buntują, że
zdrada, że hańba. Tak ciężko im zrozumieć ,że to dla dobra kraju i narodu?… Boję się, żeby
ta konstytucja nie przyniosła Polsce więcej złego, niż dobrego. Naprawdę się boję.
[znika za kotarą]
Pochwalony księże biskupie. W intencji naszej Rzeczpospolitej prosiłbym mszę odprawić.
KONIEC SCENKI 2
PR.: Rację miał marszałek. Rok później, to jest w 1792 rozpoczęła się wojna z Rosją… Tak
na marginesie dodam, że Rosją, wraz z Austrią i Prusami ciągle wtrącały się w nasze
wewnętrzne sprawy. Wojna z 1792, często nazywana wojną w obronie konstytucji, zakończy
się w 1793 rozbiorem Polski. Dodam, że drugim z kolei rozbiorem.
Później były jeszcze walki o niepodległość w wykonaniu Tadeusza Kościuszki, który
wznieci w 1794 roku powstanie. I kolejna porażka Polski; i kolejny, trzeci rozbiór, dokonany
przez Rosję, Austrię i Prusy… Rozbiór, który wymaże Polskę z mapy Europy.
Koniec? Nie, nie doszliśmy nawet do połowy. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3
Maja potraktujmy jako punkt wyjścia do rozważań na temat polskich konstytucji. Bo, jak się
okaże, nasze państwo posiadało wiele takich dokumentów. Uchwalonych samodzielnie bądź
narzuconych. Pierwszą już znacie. Czas na kolejne. Są pytania?
[odwraca się plecami do publiczności]
Nie widzę. Lecimy dalej!
Polacy bardzo chcieli odzyskać niepodległość. Nadzieję na posiadanie własnego
państwa wiązali z przywódcą Francji, cesarzem Napoleonem Bonaparte. Ten, pochodzący z
Korsyki wódz, chciał panować nad Europą, ale nie wszystkim ten pomysł się spodobał.
Dlatego Bonaparte ciągle prowadził wojny. W tym z państwami, które dokonały rozbiorów
Polski. Realizując zasadę „Wróg mojego wroga, jest moim przyjacielem” Polacy postawili na
Napoleona.
Ten za zasługi na polach bitew postanowił dać Polakom państwo. Utworzył je w 1807
roku i nazwał Księstwem Warszawskim. Ciekawe czy zgadniecie, jakie miasto było jego
stolicą? [ok. 5 sekund ciszy]. W tym samy roku, czyli 1807 Napoleon nadał, czyli

OKTROJOWAŁ Księstwu konstytucję [rozwija planszę: 1807 KONSTYTUCJA KSIĘSTWA
WARSZAWSKIEGO]. Do najważniejszych jej postanowień należało:
- głoszenie równości wszystkich ludzi wobec prawa;
- wprowadzenie jednolitego sądownictwa;
- nadanie chłopom wolności osobistej;
- wprowadzenie monarchii dziedzicznej;
- powołanie dwuizbowego sejmu;
- utworzenie polskiej armii;
i wiele, wiele innych. Mimo że Księstwo Warszawskie nie było w pełni suwerennym
państwem, Polacy byli wdzięczni Napoleonowi za jego gest.
SCENKA 3
[słychać dźwięki „Marsylianki”; wchodzi Napoleon w czapce; w dłoni trzyma konstytucję;
macha do publiczności, po czym siada na tronie; muzyka cichnie]
NAPOLEON: [mówi udając francuski akcent] Dhodzi Polonie. Pokhazaliszczie, że ście godni
mieć phaństfo. Dlatego, my Napoleon dajemy wam tehen (teren) i tęn koń… kon…
konstytucją. Silwuple. [podchodzi osoba, bierze tekst, kłania się nisko i idzie za kotarę]A
teraz wy macie hobić, co my wam każem. Qui? (łi) Bhawo. [parzy na widownię, podchodzi do
dziewczyny] U-la-la, ale lala. Pholki siom naphawde… bell. [wraca na tron]
PR.: Niestety, gwiazda Napoleona jak szybko zapłonęła, tak też szybka zgasła. W 1812 r.
Bonaparte wyruszył podbić Rosję, jednak nie docenił możliwości tego kraju. Zwłaszcza
warunków klimatycznych. Miedzy innym w wyniku srogiej zimy Napoleon został zmuszony
wycofać się z Rosji. Jego dzieło, w postaci Europy rządzonej z Paryża, legło w gruzach.
Upadło także Księstwo Warszawskie.
W 1815 r. Kongres Wiedeński, regulujący układ sił w Europie po epoce napoleońskiej
powołał do istnienia nowe państewko – Królestwo Polskie, które było zależne od Rosji.
Cesarz Napoleon wyleciał… pojawił się car Aleksander.
[dźwięki „Katiuszy”; na scenę wchodzi CAR; wygania Napoleona z tronu i sam zasiada na
nim]
Car Aleksander także nadał Polakom konstytucję. [rozwija planszę: 1815
KONSTYTUCJA KRÓLESTWA POLSKIEGO] Dokument ten także gwarantował Polakom
równość, wolność i różne prawa. Dodatkowo wprowadzał osobny pieniądz, armię, urzędy
zarezerwowano dla Polaków i stwierdzono, że car rosyjski jest królem polskim. Podczas jego
nieobecności w Królestwie Polskim władzę pełnił urzędnik, zwany namiestnikiem.
CAR: Nu, charaszo.Bieritie etu konstytucyju, ciełujta mienia w ruku i paszli. A charaszo wsio
dziełat’, sztoby ja spasiba wam gromka skazał.
[kładzie konstytucję na stole i chodzi wokół niego]
PR.: Niestety, bardzo szybko okazało się, że konstytucja jest martwym zapisem. Car nie
wywiązywał się z jej postanowień, coraz częściej łamano prawa Polaków, wprowadzono
cenzurę… Zaczęto mawiać, że w Królestwie Polskim konstytucja leży pod stołem, a bat na
stole.
[w tym czasie CAR rzuca konstytucje pod stół, a na stole kładzie kij]
PR.: Bat leży na stole!!! [podchodzi do CARA i rozmawiają szeptem] Bat miał być.
CAR: Nie ma, szefie. Kryzys.

PR.: Od dziadka miałeś wziąć.
CAR: Dziadek konia sprzedał. Na kombajn się przesiadł. I tak dobrze, że kij znalazłem.
PR.: Potrącę ci z wynagrodzenia.
[CAR wychodzi]
KONIEC SCENKI 3
PR.: Polacy w końcu się zbuntowali i próbowali co rusz wywalczyć niepodległość i zerwać
przymusowy związek z Rosją. Powstanie listopadowe, styczniowe, zamachy na carskich
urzędników, walki w I wojnie światowej przeciwko trzem zaborcom… To wszystko
pozwoliło w 1918 r. odrodzić się Polsce i powrócić jej na mapy świata.
Po wielu miesiącach walk o granice, zmian rządów, nawiązywanych kontaktów z
różnymi państwami doszło w końcu do podpisania konstytucji II Rzeczpospolitej. Miało to
miejsce w marcu 1921 r., stąd też późniejsze określenie – konstytucja marcowa [rozwija
planszę: 1921 KONSTYTUCJA MARCOWA]
Byłą to konstytucja demokratyczna i suwerenna, która znów wprowadziła do Polski
trójpodział władzy, dwuizbowy parlament oraz… stanowisko prezydenta. Jednym z
ważniejszych jej zapisów było zlikwidowanie przywilejów stanowych.
Kilka lat później, w kwietniu 1935 r. Polska uchwaliła swoją kolejna konstytucję. Ta z
kolei nazywana jest konstytucją kwietniową. [rozwija planszę: 1935 KONSTYTUCJA
KWIETNIOWA] Wprowadziła ona kilka poprawek do konstytucji marcowej, a najważniejszą
zmianą było zwiększenie kompetencji prezydenta, który za swoje czyny miał odpowiadać
tylko przed Bogiem i historią.
SCENKA 4
[PREZYDENT stoi tyłem do widzów; ręce splecione za plecami; podchodzi do niego
dziewczyna – BÓG; klepie delikatnie PREZYDNTA w ramie; ten odwraca się nagle]
PREZYDENT: A pani w jakiej sprawie?
BÓG: Już czas. Czas na odpowiadanie przede mną. Zapraszam do odpowiedzi.
PREZYDENT: [wystraszony] Pani… Pani jest…?
BÓG: Bogiem.
PREZYDENT: Kobieta?!
BÓG: A co? Jakiś problem? No, zapraszam do odpowiedzi, czasu szkoda, a mam jeszcze parę
spraw do załatwienia. Cały wszechświat mam na głowie.
PREZYDENT: Ale… Dziś mnie coś głowa boli… Nienajlepiej się czuję. Poza tym nie
miałem wglądu do dokumentów, o. Nie można by tej odpowiedzi przesunąć trochę w czasie?
Tak najlepiej na czas bliżej nieokreślony?
BÓG: zawsze zostaje ci Ona.
[na scenę wchodzi HISTORIA; włosy w lekkim nieładzie; idzie przeglądając jakieś papiery i
robiąc notatki ptasim piórem]
BÓG: Pozwól, że przedstawię. Prezydencie – oto Historia. Historio – prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej.
HISTORIA: Miło mi. Zapraszam do odpowiedzi.
PREZYDENT: [ze strachem[ Nie, tylko nie on! Błagam! Tylko nie to! Tylko nie Historia!
Proszę! Wolę już odpowiadać przed Bogiem! Nie, nie, nie…
[Historia łapie PREZYDENTA za rękę i razem z BOGIEM wychodzą; PREZYDENT cały czas
krzyczy]

KONIEC SCENKI 4
PR.: Tak, tak. Historia jest okrutna i bezwzględna. Ale nawet ona blednie przy swoich
sługach – historykach.
Spokojnie. Jeszcze kilka chwil i kończymy. W 1939 r wybuchła II wojna światowa, a
Polska stała się pierwszą jej ofiarą. Przez blisko 6 lat ziemi polskie deptane były buciorami
hitlerowców. W 1945 r., gdy wojna się skończyła, okupant niemiecki zostanie zamieniony na
okupanta radzieckiego. Hm, znowu Rosja… Władzę w Polsce przejma komuniści, którzy za
wszelką cenę będą głosić wieczną miłość i przyjaźń pomiędzy państwem polskim a
Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. W 1952 r. sejm uchwali konstytucję
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej; w skrócie PRL.
[rozwija planszę; 1952 KONSTYTUCJA PRL]
Konstytucja PRL zakładała przyjaźń i ścisły sojusz ze Związkiem Radzieckim. W
teorii miało wyglądać to mniej więcej tak
SCENKA 5
[„Wiosna” Vivaldiego; na scenę wchodzi POLSKA i ZSRR; wpadają sobie w ramiona, całują
się „na misia”, tańczą, pląsają, łapią się za ręce i po chwili znikają za kotarą; milknie
muzyka]
PR.: W praktyce obraz był zupełnie inny.
[na scenę wchodzi POLSKA; rozwija planszę z konturami granic współczesnej Polski i kładzie
planszę na ziemi; przygląda jej się, głaszcze; POLKSKA jest uśmiechnięta; nagle
rozbrzmiewa hymn ZSRR; na scenę wchodzi ZSRR]
ZSRR: Priwiet.
POLSKA: Cześć.
ZSRR: Co tam masz, Polsza?
POLSKA: Tu mam węgiel, a tu stal. A tu zboże rośnie pięknie, dostojnie, wysoko. Dobre
plony będą w tym roku. O, a tu statki buduję. A tu zakłady chemiczne… A co?
ZSRR: A nic, Charaszo, biorę.
POLSKA: Ale fajnie. Dobry z ciebie przyjaciel. Bierzesz wszystko i nawet o cenę nie pytasz.
ZSRR: [śmieje się głośno, tubalnie] Ha, ha, ha…! Oj, durna ty Polsza, durna ty! Ja nie skazał
kupuję, tylko BIORĘ!
POLSKA: Ale jak to! Tak nie wolno!
ZSRR: Ta… To mi zabroń.
[zabiera przedmioty POLSCE; odpycha ja mocno i odchodzi]
KONIEC SCENKI 5
PR.: Was też pewnie nie dziwi, że Polacy mieli już dość i w 1989 r. podziękowali partii
komunistycznej i ZSRR, i postanowili pójść własną drogą. Ale dopiero w 1997 r uchwalono
konstytucję, która obowiązuje do dziś [rozwija planszę: 1997 KONSTYTUCJA
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ]
Wcześniej większość Polaków zaakceptowała jej projekt w referendum. Nie jest może
ona doskonała, lecz gwarantuje wolności obywatelskie, przestrzeganie prawa i co
najważniejsze, nie jest nam przez nikogo narzucona [pokazuje konstytucję RP]. Jesteśmy
społeczeństwem suwerennym. I jeśli kiedyś będziecie narzekać na swój kraj, praw, polityków,
to pamiętajcie, że zawsze może być gorzej. Muzyka!
[PR. rapuje]

Teraz skupcie się psubraty / Bo ważniejsze padną daty:
Jeden – siedem – dziewięć – pała (1791)
Konstytucja 3 Maja
Co trójwładzę wprowadzała
Lecz się długo nie ostała
Osiemnaście – null – siódemka (1807)
Dzieło to Napoleonka
Konstytucja nam nadana
Inaczej: oktrojowana
Jeden – osiem – jeden – piątka (1815)
Konstytucja jest od Olka
Tego cara moskiewskiego
Twórcy Królestwa Polskiego
Jeden – dziewięć – dwójka – trójka (1923)
W sejmie polskim niezła bójka
Obowiązki oraz prawa
Konstytucja nam omawia
Co marcową się ją zowie
Gdyby kto pytał, panowie
Dziewiętnaście – trzy – pięć dodam (1935)
Konstytucja to kwietniowa
Zwiększa władzę prezydenta
Prawie wszystko w jego rekach
A w dodatku wam to powiem
Przed historią i przed Bogiem
Rządy jego rozliczane.
Wszystko jasne, drogie panie?
Dziewiętnaście - piątka- dwójka (1952)
Konstytucji to powtórka
Która z Rosji k’ nam przybyła
Lecz nas bardzo nie lubiła
Niby sojusz obiecała
A co chciała – to zabrała
Jeden – dziewięć – dziewięć – siedem (1997)
Na jej stronach się znajduje
W końcu jesteśmy u siebie
Konstytucja uchwalona
Nie jak dawniej narzucona
Lat już kilka nam króluje
Kto ustala, wykonuje
Jakie prawa, przywileje
Co kto może, i jeszcze wiele
Więc niech każdy ją szanuje

Dokument to najważniejszy
Wart jest on wszystkich pieniędzy
Nie mam tu nic do dodania
Weźcie się do jej czytania

