




Cóż to za święto takie radosne,

że całe miasto wiwatuje?

Czy wracającą lud wita wiosnę?

Czy na cześć wiosny tak pokrzykuje?

O, coś większego dziś Polska święci!

To Konstytucja 3 Maja!

Akt wielki, ważny, godny pamięci, 

co naród cały jednością spaja



• Żyjemy w Polsce, która może poszczycić się 

długo oczekiwaną wolnością. Patrzymy       

w przyszłość pamiętając o doświadczeniach 

minionych lat.

• Dlatego dziś zatrzymajmy się na chwilę              

i spójrzmy w przeszłość



KONSTYTUCJA

• zbiór najważniejszych 
praw  państwowych, na 
podstawie których tworzy 
się inne prawa



PREAMBUŁA
W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. 
Stanisław August  z Bożej łaski i woli Narodu 
Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, 
Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, 
Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, 
Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz 
ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie 
podwójnej naród polski reprezentującymi. 
Uznając, iż los nas wszystkich od 
udoskonalenia konstytucji narodowej zawisł, 
ceniąc nad życie niepodległość zewnętrzną     
i wolność wewnętrzną narodu, którego los     
w ręce nasze jest powierzony, dla dobra 
powszechnego, dla ugruntowania wolności, 
dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic,         
z największą stałością ducha niniejszą 
konstytucję uchwalamy



Konstytucja 3 Maja 1791 roku

była drugą na świecie (po Stanach 

Zjednoczonych) i pierwszą w Europie 

ustawą regulującą organizację władz 

państwowych, prawa i obowiązki obywateli



Oryginał Konstytucji 3 Maja



• Rok 1791 to schyłek XVIII wieku



Królem Polski      

w tym czasie jest 

Stanisław August 

Poniatowski  

(1764-1795)



Wcześniej…



W 1772 roku 

sąsiadujące           

z Rzeczpospolitą 

państwa: Rosja, 

Prusy i Austria 

dokonały          

I rozbioru Polski



Rzeczpospolita po I 
rozbiorze

W wyniku tego w kraju:

• brakuje silnej władzy 

państwowej

• skarb świeci pustkami

• armia jest nieliczna      

i słaba



Dążenie do reform staje się                      

coraz  silniejsze



Zawiązały się dwa stronnictwa 



Stronnictwo Patriotyczne
- dąży do przeprowadzenia reform 

ustrojowych, zniesienia kurateli caratu 

i poprawy stanu obronności państwa 



Stronnictwo Konserwatywne

- przeciwstawia się reformom, podburza 

zacofaną szlachtę i szuka poparcia          

u obcych dworów



Przywódcy Stronnictwa Patriotycznego             

– współtwórcy Konstytucji 3 Maja



Hugo Kołłątaj 



Stanisław Staszic 



Ignacy Potocki 



Stanisław 

Małachowski 



Przywódcy Stronnictwa 

Konserwatywnego



Ksawery Branicki                    



Szczęsny Potocki



Seweryn Rzewuski



Przywódcy Stronnictwa Patriotycznego, 

chcąc przeprowadzić reformy, muszą 

działać szybko i zdecydowanie



Warszawa



Obraduje tu od trzech lat Sejm zwany 

Czteroletnim lub Wielkim (1788-1792)



Dnia 3 maja 1791 
król Stanisław August         

i przywódcy Stronnictwa 

Patriotycznego 

wykorzystując fakt 

rozjechania się posłów 

na ferie wielkanocne       

i przy obecności 

zaledwie 1/3 posłów  

obu izb ogłosili 

Konstytucję



Król złożył przysięgę na Ewangelię, a swą 

wypowiedź zakończył słowami 

”Przysięgam Bogu i żałować nie będę” 



Następnie wraz z posłami przeszedł                          

do Katedry Św. Janów, aby podziękować      

Bogu za ważne dla Polski wydarzenie



Zamek Królewski w Warszawie



Sala Senatorska na Zamku Królewskim w Warszawie, 

miejsce uchwalenia Konstytucji 3 Maja



Medal wybity w 1791 z okazji uchwalenia    

Konstytucji 3 Maja



Konstytucja 3 Maja             
miała na celu:

• zachowanie całości i suwerenności państwa

• zagwarantowanie przywilejów szlachty, 

duchowieństwa i mieszczan

• wprowadzenie nowej formy ustroju państwa



Postanowienia

Konstytucji 3 Maja



Rzeczpospolita została 

ogłoszona monarchią 

konstytucyjną



Znosiła wolną elekcję, 

czyli wybór króla przez 

reprezentantów szlachty



Znosiła  „liberum 

veto” to znaczy prawo 

każdego posła do 

przeciwstawiania się 

uchwałom sejmu



Powiększała armię, 

która miała bronić 

niezależności kraju



Potwierdzała prawa 

szlachty, zobowiązywała 

ją do obrony konstytucji 

i Rzeczypospolitej 



Zapewniała 

mieszczanom 

nietykalność osobistą 

i prawo nabywania 

ziemi



Chłopom zapewniała 

wolność osiedlania się                  

i poruszania po kraju     

i za jego granice



Mimo, że Konstytucja 3 Maja 

była dziełem postępowym, 

nie udało się jej w pełni 

wdrożyć w życie. 

Przeciwnicy (Szczęsny 

Potocki, Ksawery Branicki, 

Seweryn Rzewuski)              

zawiązali konfederację 

targowicką. Domagali się oni 

obalenia Konstytucji               

i poprosili Katarzynę II         

o pomoc zbrojną
Katarzyna II - caryca Rosji



Wojna polsko – rosyjska 

kończy się zwycięstwem 

Rosji. Konsekwencją 

przegranej Polaków jest        

II rozbiór Polski w 1793 

roku, a następnie            

w 1795 roku III rozbiór, 

który zlikwidował 

niepodległe państwo 

polskie na 123 lata



Jednak idea Konstytucji 3 Maja zapadła mocno    

w sercach wielu Polaków. Rozbudziła w nich 

nadzieję i wiarę. Stała się dowodem na to iż 

narodu, który upomniał się o swoje prawa nikt nie 

jest w stanie ujarzmić



P  o  l  s  k  a

to nie jakiś tam wyimaginowany świat.

To są i byli ludzie - nasi dziadkowie, 

ojcowie, bracia.

To właśnie dzięki nim dzisiaj:

❖ mogę mówić to co myślę

❖ mogę swobodnie wyrażać swoje                   

poglądy

❖ mam prawo do wolności sumienia                    

i wyznania

❖ mogę wybrać szkołę, w której będę się   

kształcić

❖ mogę liczyć na sprawiedliwe traktowanie

❖ wiem, że wszyscy jesteśmy równi





Pamiętajmy, że naród , który 

zapomina o historii własnej 

ojczyzny, traci swoją tożsamość 

i skazany jest na zagładę



Prezentację przygotowali:

mgr Jolanta Lipska

mgr Jacek Obermüller


