


Konstytucja to najważniejszy akt prawny w państwie. 

Mówi głównie o prawach

i obowiązkach obywateli oraz o tym, 

jak są wybierane władze.



Pierwsza polska konstytucja 

została uchwalona 3 maja 1791 roku

czyli 229 lat temu.

Konstytucja 3 Maja była pierwszą 

w Europie i drugą na świecie 

JAK  DOSZŁO DO UCHWALENIA KONSTYTUCJI?

w Europie i drugą na świecie 

(po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.)

Stawiała Polskę na czele najbardziej 

postępowych krajów świata.



W 1764 roku królem Polski został 

Stanisław August PoniatowskiStanisław August Poniatowski. . 

Zaraz po wstąpieniu na tron rozpoczął 

reformy.

Król założył:

•  Teatr Narodowy 

•  Komisję Edukacji Narodowej czyli 

pierwsze ministerstwo zajmujące się 

edukacją

•  Szkołę Rycerską 

•  Czasopismo „Monitor” 



Mimo reform, Polska była słabym, zwaśnionym 

krajem, nieliczącym się w Europie.

Dlatego nasi sąsiedzi: Rosja, Prusy i Austria 

dokonały w 1772 roku I rozbioru Polski,w 1772 roku I rozbioru Polski,

co stało się ogromnym ciosem dla wszystkich Polaków.

POLSKA
przed  I rozbiorem                                          po I rozbiorzeprzed  I rozbiorem                                          po I rozbiorze



Mimo tego próbowano dalej wzmocnić Polskę. 

Doniosłym wydarzeniem w okresie rządów 

Stanisława Augusta były obrady Sejmu 

Czteroletniego (1788 – 1792), który postanowił 

zmienić wady ustrojowe Rzeczypospolitej. 

Najważniejszym osiągnięciem Sejmu Wielkiego 

było uchwalenie Konstytucji 3 Maja.



Konstytucja wprowadzała istotne zmiany w rządzeniu państwem. 

Najważniejsze postanowienia konstytucji: 

• przywrócenie dziedziczenia tronu

• zniesienie liberum veto

• ograniczenie samowoli bogatej szlachty

• zniesienie poddaństwa chłopów 

• nadanie mieszczaństwu prawa do nabywania ziemi i sprawowania 

urzędów w państwie urzędów w państwie 

• wprowadzenie podatków dla szlachty i duchowieństwa 

• przejęcie władzy ustawodawczej przez sejm i senat ; sejm liczył 228 posłów,

a senat – 132 senatorów

• przejęcie władzy wykonawczej przez rząd zwany „ Strażą Praw”, na czele

którego stał król. 

Konstytucja 3 Maja wprowadzała pięciu ministrów – ministra policji, 

ministra pieczęci (spraw wewnętrznych), ministra pieczęci spraw 

zagranicznych, ministra belli (wojny) i ministra skarbu.



Uchwalenie Konstytucji 3 Maja – rysunek Jana Piotra Norblina



Autorzy Konstytucji 3 maja:

Król Stanisław August             Ignacy Potocki              Hugo Kołłątaj
Poniatowski



Odtworzenie przez aktorów obrazu „Konstytucja 3 Maja jana Matejki

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja wzbudziło nadzieje ogółu Polaków na 

uzdrowienie podupadającego państwa i wyzwoliło niebywały entuzjazm. 



Ale próba wprowadzenia konstytucji w życie została zniweczona już w połowie 1792 roku 

wkroczeniem armii rosyjskiej w granice Polski.

Ostatecznie Konstytucję 3 Maja uchylił sejm w Grodnie  23 listopada 1793 roku.

Otworzyło to drogę do kolejnych rozbiorów Polski, która ostatecznie zniknęła z mapy 

Europy w 1795 roku na długie 123 lata.

Po bitwie pod Zieleńcami – obraz Wojciecha Kossaka



Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku dzień 3 maja stał się 

polskim świętem państwowym.

W latach 1939-1989 jego obchody były zakazane. Dziś znów 

świętujemy to radosne, polskie majowe święto. 



Konstytucja 3 MajaKonstytucja 3 Maja

Niech się dzwony niosą z echem,
wzruszą serca nam – Polakom.
W dniu podniosłym, uroczystym,
faluj, flago polskiej braci.

Z dumą patrzmy, jak się wznoszą
narodowe barwy Kraju.
Niech wiewają, niech łopoczą,
Trzeci Maja niech obwieszczają.Trzeci Maja niech obwieszczają.

Godnie czcijmy tę rocznicę,
choć już wiele lat minęło,
gdy powstała Konstytucja,
nasza, polska, przodków dzieło.

Niech się maj barwami mieni,
bielą i krwawą czerwienią.
Z Orłem Polskim srebrnopiórym
niech się wznoszą ponad ziemią.

Aldona Latosik
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