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♥Święto Narodowe♥ 
Konstytucja 3 maja została ustanowiona 
ustawą rządową przyjętą tego dnia przez 
Sejm Czteroletni. Została zaprojektowana 
w celu zlikwidowania obecnych od dawna 
wad opartego na wolnej elekcji i 
demokracji szlacheckiej systemu 
politycznego Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów.
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♥Najważniejsza z Konstytucji♥
Konstytucja 3 Maja kształtowała ustrój 
Rzeczypospolitej zaledwie przez 
kilkanaście miesięcy. Po jej upadku stała 
się niedoścignionym wzorem i 
symbolem marzeń o niezawisłości 
państwa i wolności jego obywateli.



Znaczenie Konstytucji 3 Maja dla Polski
Król Stanisław August opisał Konstytucję 3 
Maja, według współczesnego mu zapisu, jako 
„opartą w głównej mierze na konstytucji 
Stanów Zjednoczonych, lecz bez błędów w 
niej zawartych, zaadaptowaną do warunków 
panujących w Polsce”. Rzeczywiście, w 
polskiej i amerykańskiej konstytucji widoczne 
są podobne wpływy oświeceniowe, jak np. 
myśl Monteskiusza o podziale i równowadze 
władzy pomiędzy organami. Konstytucja 
przyznała władzę narodowi, aczkolwiek 
trudności budzi zdefiniowanie tego podmiotu.
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Ustrój Rzeczpospolitej według Konstytucji 3 Maja:
– zniesienie elekcyjności tronu (po śmierci 
Stanisława Augusta Poniatowskiego tron w 
Polsce miała objąć dynastia saska),

– utworzenie rządu, tzw. Straży Praw (król, 
prymas, 5 ministrów i marszałek sejmu),

– wprowadzenie kadencyjności sejmu,

– wprowadzenie zasady „sejmu gotowego”,

– zniesienie zasady jednomyślności przy 
podejmowaniu decyzji w sejmie,

– zlikwidowanie różnic pomiędzy Litwą a Koroną – 
ustanowienie wspólnego wojska, skarbu i rządu,

– odebranie prawa udziału w sejmikach szlachcie gołocie, 
tzn. nie posiadającej dóbr,

– zagwarantowanie dotychczasowych przywilejów 
szlacheckich,

– zagwarantowanie tolerancji religijnej.



♥Spisanie i przyjęcie Konstytucji♥
Wydarzenia na świecie stworzyły atmosferę 
sprzyjającą reformatorom. Sąsiedzi Polski byli zbyt 
zaangażowani w wojny (w szczególności z Imperium 
Osmańskim) i w rozwiązywanie wewnętrznych 
konfliktów, aby ingerować w Polsce. Największe 
możliwości reform otworzył Sejm Czteroletni 
obradujący w latach 1788–1792. 7 września 1789 sejm 
wyłonił Deputację do Formy Rządu, kierowaną przez 
biskupa kamienieckiego Adama Stanisława 
Krasińskiego, do zadań której należało opracowanie 
projektu zmiany ustroju Rzeczypospolitej. 17 grudnia 
1789 do sejmu wniesiono zaaprobowany przez 
deputację tekst marszałka nadwornego litewskiego 
Ignacego Potockiego pt. Zasady do formy rządu. 
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♥Amnesty Lnternational♥
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w 
swej godności i w swych prawach. Są 
obdarzeni rozumem oraz powinni 
postępować wobec innych w duchu 
braterstwa” głosi pierwszy artykuł 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 
uchwalonej przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych ponad 50 lat temu – 10 
grudnia 1948 r. Od tamtego czasu 
podpisało ją ponad 140 państw świata.



♥Dziedzictwo♥
Mimo rozbiorów pamięć o drugiej w dziejach 
świata spisanej konstytucji narodowej (uznawanej 
przez politologów za bardzo postępowy jak na 
swoje czasy dokument) przez kolejne pokolenia 
pomagała podtrzymywać polskie dążenia do 
niepodległości i stworzenia sprawiedliwego 
społeczeństwa. W Polsce uznaje się ją za 
ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone 
w polskiej historii i kulturze. Od czasu odzyskania 
niepodległości w 1918 roku, Święto Konstytucji 3 
maja było obchodzone jako najważniejsze święto 
państwowe.
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♥Święto Konstytucji 3 maja♥
Dzień 3 maja 1791 roku został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody 
tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie 
zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. Święto 
Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów 
podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a po 
antykomunistycznych demonstracjach w 1946 r. nie było obchodzone w 
Polsce, natomiast zastąpione obchodami Święta 1 Maja. W styczniu 1951 r. 
święto 3 maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze 
komunistyczne. W roku 1981 ponownie władze świętowały uchwalenie 
majowej konstytucji. Do roku 1989 w tym dniu często dochodziło w Polsce 
do protestów i demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych. Po 
zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy do 
uroczyście obchodzonych polskich świąt. W roku 2007 po raz pierwszy na 
Litwie obchodzono święto Konstytucji 3 maja.
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♥Dzieło Sejmu czteroletniego♥
W latach 80 -tych XVIII w. Polska 
była krajem niesuwerennym.(naród 
jest suwerenny, kiedy sam stanowi 
prawa swoje i wybiera swoich 
urzędników) . Natomiast ustrój 
Polski objęty był gwarancjami Rosji, 
Prus i Austrii, z czołową rolą Rosji. 
Gwarancjami objęte były również 
granice Rzeczpospolitej.   
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