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Twórcy Konstytucji
● Marszałek Sejmu i sejmowej 

konfederacji koronnej, poseł 
sandomierski 1788. Referendarz 
wielki koronny. Zwolennik reform, 
współtwórca przewrotu 3 maja 1791.

● Król Polski 1764-1795. Jeden z 
współautorów Konstytucji 3 Maja.

● Biskup łucki od 1790. Biskup 
smoleński. Ceniony poeta, historyk i 
publicysta, czlonek- założyciel 
Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji 
Rządowej.

● Kasztelan krakowski. Członek 
stronnictwa patriotycznego, 
zwolennik Konstytucji 3 Maja.

 

                                               

 Stanisław Małachowski                       Stanisław 
August  Poniatowski                      

Adam Naruszewicz                          Antoni 
Barnaba Jabłonowski



  

Twórcy Konstytucji
● Marszałek wielki litewski od 1791. Wybitny 

polityk. Marszałek nadworny litewski. Członek 
KEN, przywódca stronnictwa patriotycznego, 
główny współtwórca reform, współautor 
Konstytucji 3 Maja oraz członek-założyciel 
Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej.

● Podkanclerzy litewski od 1773. Jeden z 
inicjatorów i członek KEN. Stronnik króla 
Stanisława Augusta. Członek-założyciel 
Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej.

● Podkanclerzy koronny od 1791. Pisarz, 
reformator i rektor Akademii Krakowskiej. 
Wybitny dzialacz stronnictwa patriotycznego, 
współtwórca i współautor reform, redaktor 
Ustawy Rządowej, członek-założyciel 
Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej.

● Poseł krakowski 1790. Gorący zwolennik reform, 
członek Klubu Radziwiłłowskiego. Członek-
założyciel Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji 
Rządowej.

● Ignacy Potocki                                     Joachim 
Litawor Chreptowicz

● Hugo Kołłątaj                                     Stanisław 
Sołtyk           



  

Twórcy  Konstytucji
● Poseł lubelski 1788. W 1790 mianowany 

genrałem-majorem, w 1792 - generałem 
artylerii konnej. Bardzo aktywny działacz 
stronnictwa patriotycznego, uczestnik 
narad nad projektem Ustawy, członek-
założyciel Zgromadzenia Przyjaciół 
Konstytucji Rządowej.

● Poseł inflancki z Litwy 1788. Ceniony 
pisarz, poeta, dramaturg, redaktor 
"Gazety Narodowej i Obcej". Aktywny 
członek stonnictwa patriotycznego, 
członek-założyciel Zgromadzenia 
Przyjaciół Konstytucji Rządowej.

● Poseł lubeski 1788. Generał ziem 
podolskich. Jeden z przywódców 
stronnictwa patriotycznego, członek 
założyciel Zgromadzenia Przyjaci

● Stanisław Kostka  Potocki                        
Jan Ursyn Niemcewicz

● Adam Kazimierz Czartoryski



  

Postanowienia 
Konstytucji

- zniesienie wolnej elekcji

- zniesienie liberum veto

- ograniczono rolę senatu

- ograniczono odrębność Korony i 
wielkiego Księstwa Litewskiego

- uznano chłopów za część narodu

- w Polsce panowała religia katolicka

- gwarancja tolerancji religijnej

- pozbawienie szlachty prawa 
najwyższej zwierzchności nad 
poddanymi

- wprowadzono dziedziczność tronu

- wprowadzono trójpodział władzy

 



  

 Święto 3 maja
● Święto Narodowe 

Trzeciego Maja – 
polskie święto 
państwowe 
obchodzone 3 maja w 
rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 maja, 
ustanowione w 1919 i 
ponownie w 1990. 
Dzień ten jest dniem 
wolnym od pracy. 

 



  

Hymn Polski
● Słowa hymnu – nazywanego 

Pieśnią Legionów Polskich we 
Włoszech  zostały napisane 
przez Józefa Wybickiego. Autor 
melodii, opartej na motywach 
ludowego mazurka pozostaje 
nieznany. Początkowo sądzono, 
że melodię tę skomponował 
książę Michał Kleofas Ogiński, 
potem materiały archiwalne 
temu zaprzeczyły i do dziś 
najczęściej autorzy śpiewników 
i prac naukowych podają 
określenie „melodia ludowa”.

 



  

Tekst  Konstytucji 3 
maja

● W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. 
Stanisław August [1] 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 

ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji 
narodowej jedynie zawisł, długim

● doświadczeniem poznawszy zadawnione 
rządu naszego wady, a chcąc korzystać z 
pory, w jakiej się Europa

● znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym 
sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy

● nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość 
osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość 
zewnętrzną

● wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze 
jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na

● wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń 
zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności

● sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla 
ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i 
jej granic

● z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję 
uchwalamy i i; tę całkowicie za świętą, za 
niewzruszoną

● deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem 
przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby

● odmienienia w niej jakiego artykułu.
● Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu 

teraźniejszego we wszystkim stosować się mają. 



  

Jak wyglądają 
obchody?

● W czasie obchodów pierwszej rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 maja 1792 
wokół Warszawy skoncentrowano wiele 
jednostek wojskowych, których zabrakło 
w krytycznym momencie rosyjskiego 
ataku w 1792 r.

● W okresie zaborów Polski celebrowanie 
rocznic Konstytucji 3 maja było zakazane 
przez wszystkich zaborców. Polacy, 
którzy odważyli się obchodzić publicznie 
to święto byli surowo karani przez 
policję. W 1892 roku za złożenie bukietu 
fiołków w rocznicę Konstytucji 3 maja 
aresztowany przez tajną policję rosyjską 
został w Warszawie nauczyciel Stanisław 
Mieczyński po czym wysłano go za ten 
czyn na trzyletnią zsyłkę do Odessy.

 



  

Dziękuję za uwagę
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