
  Konstytucja trudne słowo

Lecz z łatwością wytłumaczę

Prawa, wolność, obowiązki

To oznacza – nie inaczej

To akt prawny lub ustawa
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System źródeł prawa w kraju

Głowa państwa im przewodzi

U nas w Polsce konstytucja

Z 3 maja się wywodzi

Jeden siedem dziewięć jeden (1791)

To rok historycznie ważny

Trzeci maja – konstytucja

Niech tę datę zna już każdy



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.

Polska już od schyłku XVII w. nie była państwem suwerennym.                                   

W okresie rządów dynastii saskiej stała się ona protektoratem Rosji, która miała 

wieczyście gwarantować jej wolność i bezpieczeństwo.  W rzeczywistości pod 

piękną frazeologią kryła się brutalna dominacja polityczna i chaos.

 I rozbiór Polski spowodował swoisty przełom w myśleniu  o reformach państwa. 

Znany za sprawą gestu Tadeusza Rejtana Sejm rozbiorowy, poza wydaniem zgody 

na rozbiór, stworzył również Komisję Edukacji Narodowej. Nieprzypadkowo 

czterech najważniejszych twórców Konstytucji było związanych z Komisją. Sejm 

rozbiorowy na żądanie Rosji stworzył również Radę Nieustającą, będącą swoistą 

radą ministrów, której celem miało być ograniczenie władzy królewskiej i planów 

głębokich reform.

W drugiej połowie lat 80. sytuacja międzynarodowa zmieniła się na korzyść 

Rzeczypospolitej. Król Stanisław August Poniatowski postanowił wykorzystać tę 

sytuację do wzmocnienia swojej władzy i niezależności od Katarzyny II. 



Pierwszym krokiem była likwidacja Rady Nieustającej. Skonfederowany Sejm, w 

którym niemożliwe było zastosowanie liberum veto, rozpoczął realizację reform. 

Już pod koniec 1788 r. uchwalono powiększenie armii z ok. 20 do 100 tys. żołnierzy. 

Pod koniec kolejnego roku ulicami Warszawy przeszła kilkutysięczna tzw. czarna 

procesja mieszczan, żądających zrównania w niektórych prawach ze szlachtą.

Od grudnia 1790 r. w tajemnicy spotykali się najważniejsi przedstawiciele obozu 

reformatorskiego: Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj, Julian Ursyn Niemcewicz,

Ignacy Potocki i Tadeusz Matuszewicz. Z czasem ich liczba sięgnęła 60 osób 

cieszących się wsparciem króla.

Przegłosowanie  ustawy  zmieniającej  ustrój  zaplanowano  na  okres  tuż  po

Wielkanocy, gdy większość posłów wciąż przebywała w swoich oddalonych często

o setki kilometrów dworach. 2 maja 1791 r. w Pałacu Radziwiłłowskim  odczytano

projekt  ustawy.  Tego  samego  dnia  w  domu  ambasadora  Rosji  obradowali

przeciwnicy reform.



Rankiem 3 maja 1791 r. po otwarciu obrad sejmowych natychmiast przegłosowano

uchwalenie  Ustawy Rządowej.  Król  zaprzysiągł  konstytucję:  „Przysięgłem Bogu,

żałować  tego  nie  będę”.  W  tym  samym  czasie  przed  Zamkiem  Królewskim

obstawionym  przez  dowodzone  przez  księcia  Józefa  Poniatowskiego  oddziały

garnizonu warszawskiego gromadził  się  rozentuzjazmowany tłum.  Wśród niego

wieczorem do pobliskiej katedry św. Jana przeszli posłowie na czele z marszałkiem



Stanisławem Małachowskim, aby zaprzysiąc nową ustawę. Król do katedry z uwagi

na bezpieczeństwo udał się łączącym ją z Zamkiem bezpośrednim przejściem.

Trzeci Maja radością wiosenną

wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,

Sztandarami biało-czerwonymi

umaiła się Rzeczpospolita.

Umaiły się też pierwszym kwieciem

łąki, pola i w ogrodach drzewa,

Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny

zgodnym chórem z ludzi rozśpiewał.

Rozpłynęła się już pieśń radosna

głośnym echem po ojczystym kraju

– Witaj, witaj, Majowa Rocznico,

pamiętny Trzeci Maju.

Jedenaście artykułów Konstytucji wprowadzało trójpodział władzy, monarchię 

dziedziczną, opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem oraz znosiło liberum 

veto. Sejm miał być zwoływany co dwa lata.



Razem ze strun wiela

Buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela

Ozwała się z dzwonkami, z zelami, z bębenki.

Brzmi Polonez Trzeciego Maja! - Skoczne dźwięki

Radością oddychają, radością słuch poją,

Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją -

Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły,

W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły

Po dniu Trzeciego Maja, w ratuszowej sali

Zgodzonego z narodem króla fetowali;

Gdy przy tańcu śpiewano: "Wiwat Król kochany!

Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!"

Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie, a pierwszą w Europie, spisaną ustawą. 

Rok po uchwaleniu Konstytucji Sejm Wielki wciąż obradował, uchwalając kolejne 

ustawy budujące nowy ustrój. 

W tym samym czasie na kresach Rzeczypospolitej w miasteczku Targowica zbierali 

się magnaci dążący wraz z Katarzyną II do obalenia nowego ustroju. Kilka miesięcy 

później przejęli władzę, unieważniając większość ustaw Sejmu Wielkiego. Był to 

zarazem moment rozpoczynający ostateczny upadek Rzeczpospolitej.

Podczas trwania rozbiorów obchody Święta 3 Maja były zakazane i wiązały się z 

represjami i ogromnymi karami. Szczególnie źle działo się pod zaborem rosyjskim. 

Jednak pamięć o Konstytucji przetrwała i przypominała ludziom o utraconej 

państwowości. Konstytucja stanowiła symbol dążenia do odrodzenia narodowego 

przez cały okres zaborów.



Sytuacja zmieniła się po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. Święto 3 Maja 

pojawiło się w kalendarzu świąt narodowych i obchodzone było hucznie każdego 

roku.

Po II Wojnie Światowej władze komunistyczne marginalizowałytrzeciomajowe 

święto, bojąc się zrywów patriotycznych oraz dążenia do wolności.                            

Święto 3 Maja wróciło do kalendarza w roku 1989, a w roku 1990 Sejm oficjalnie 

ustanowił 3 maja Świętem Narodowym i jest tak do dziś.

 


