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Od XVII w. Rzeczpospolita zaczyna 
chylić się ku upadkowi.



  



  

Wojny ze Szwecją, Rosją i Turcją 
rujnowały kraj.



  

Rzeczpospolita  stała się krajem 
niezdolnym do reform. 

Nastąpiła „ Złota wolność”, upadek 
obyczajów, hulaszczy tryb życia 

władców.



  

Osłabiona Rzeczpospolita
stała się łatwym łupem dla 

zaborców.



  

Pojawiła się jednak iskierka nadziei.

Gdyż kraje takie jak Francja, Rosja, 
Turcaj, Prusy i Austria 

zaangażowane były we własne 
mniejsze lub większe konflikty.
I nie mieli oni czasu na to by 

zajmować się sytuacją w Polsce. 



  

 Ten czas wykorzystano na 
przeprowadzenie reform.



  

Dyskusje i prace przygotowawcze 
nad konstytucją ( XII 1790 – IV 

1791) były prowadzone w  
konspiracji dlatego, że część 

szlachty była przeciwna reformom. 
Ci, którzy byli wtajemniczeni w 
projekt Konstytucji spotykali się 

wieczorami na Zamku Królewskim 
lub w mieszkaniu Stanisława 

Małachowskiego.



  

Twórcy Konstytucji

Stanisław August 
Poniatowski.

Główny autor 
Konstytucji.

Ksiądz Hugo 
Kołłątaj.

Ignacy Potocki, 
inicjator 
Konstytucji 3 
Maja.



  

3 maja 1791 r. w Warszawie na 
Zamku Królewskim w Sali 

Senatorskiej król, na ręce bp. 
krakowskiego Feliksa Turskiego 

zaprzysiągł konstytucję.



  

Z zamku posłowie wraz z królem 
przeszli do kolegiaty Św. Jana by 
tam ponownie zaprzysiąć 
konstytucję.

Konstytucja Rzeczypospolitej 
porawdopodobnie była pierwszą 
konstytucją w Europie i drugą na 
świecie.



  

Konstytucja 3 Maja była wielkim 
osiągnięciem narodu polskiego 

chcącego zachować niezależność 
państwową, zabezpieczała 

możliwość swobodnego rozwoju 
kraju.



  

5 maja 1791 r. dzień ogłoszenia 
Uchwały Rządowej ustanowiono 

Świętem Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja  funkcjonowała od 
maja 1791 r. do maja 1792 r.



  



  

Mazurek 3 Maja

Witaj majowa jutrzenko,

Świeć naszej polskiej krainie,

Uczcimy ciebie piosenką,

Która w całej Polsce słynie.

Witaj maj, piękny maj,

U Polaków błogi raj.

Witaj maj, piękny maj,

U Polaków błogi raj.

Nierząd braci naszych cisnął,

Gnuśność w ręku króla spała,

A wtem trzeci maj zabłysnął -

I nasza Polska powstała.

Witaj maj, piękny maj,

Wiwat wielki Kołłątaj!

Witaj maj, piękny maj,

Wiwat wielki Kołłątaj!

Ale chytrości gadzina

Młot swój na nas gotowała,

Z piekła rodem Katarzyna

Moskalami nas zasłała.

Witaj maj, piękny maj,

Rozszarpano biedny kraj.

Chociaż kwitł piękny maj,

Rozszarpano biedny kraj.
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