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Konstytucja 3 Maja 

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku, ustawa regulująca ustrój 

prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Autorami Konstytucji 3 maja byli Król Stanisław 

August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Adam Stanisław Krasiński. Konstytucja 3 

Maja ujęta była w 11 artykułach. Konstytucja została uchwalona przez połączone stany w Sali 

Senatorskiej na Warszawskim Zamku Królewskim.  

Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie 

(po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) spisaną konstytucją. Konstytucja zmieniła ustrój 

państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając 

prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), 

wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała 

chłopów pod ochroną państwa.  

Konstytucja formalnie zniosła liberum veto. Konstytucja uznawała katolicyzm za religię 

panującą, jednocześnie zapewniając swobodę wyznania, choć odejście od katolicyzmu, było 

nadal przestępstwem. Liczebność armii miała wzrosnąć do 100 tys. żołnierzy. Wprowadzono 

stałe podatki – 10% dla szlachty, 20% dla duchowieństwa. Co 25 lat od uchwalenia Ustawy 

Rządowej zbierać się miał Sejm Konstytucyjny, w celu rozpatrzenia zmian w konstytucji. 

 Konstytucja przestała w praktyce obowiązywać (straciła znaczenie) 24 lipca 1792 roku, a  23 

listopada 1793 roku przestała być obowiązującym aktem prawnym. Sejm grodzieński uznał 

wtedy Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne. 

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 
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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.  

W tym roku obchodzimy 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
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Obchody Konstytucji 3 Maja na przestrzeni lat 

1791 - uchwalenie przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja 

 
1792 - Obchody pierwszej rocznicy, przebiegały skromnie z uwagi na zagrożenie zamachem, 

rozpoczęto je mszą w Kościele Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Po południu król 

dokonał symbolicznego wmurowania kamienia węgielnego pod Świątynię Opatrzności Bożej 

w Warszawie jako wyraz dziękczynienia za uchwalenie Ustawy Rządowej. Obchody zakończyły 

uroczyste obiady wydawane przez króla i prymasa. Wieczorem w Teatrze Narodowym 

wystawiono sztukę Juliana Ursyna Niemcewicza „Kazimierz Wielki”. Po zakończeniu 

przedstawienia mieszkańcy obserwowali spektakularną iluminację.  

Przez niemal cały wiek XIX obchodzenie rocznicy Konstytucji było zakazane przez zaborców. 

Wyjątkiem był okres Księstwa Warszawskiego, czterdziesta rocznica w maju 1831 r. oraz czasy 

autonomii galicyjskiej. Tam rocznice uświetniały takie wydarzenia jak prezentacja obrazu Jana 

Matejki „Konstytucja 3 maja”. W Warszawie mimo represji co roku potajemnie składano 

wiązanki kwiatów na fundamentach wznoszonej w maju 1792 r. Świątyni Opatrzności. 

1891 - obchody stulecia uchwalenia Konstytucji 3 Maja w trzech zaborach i w ośrodkach 

emigracyjnych 

1907 - odezwa Henryka Sienkiewicza na rzecz zbiórki funduszy na polską oświatę 

1916 - Początkowo władze okupacyjne państw centralnych niechętnie patrzyły na polskie 

plany zorganizowania wielkich obchodów. Ostatecznie jednak Niemcy i Austriacy zgodzili się 

na uroczyste przemarsze. Rano 3 maja w kościołach wszystkich wyznań odbyły się msze za 

ojczyznę. Specjalne obchody zorganizowano na Uniwersytecie Warszawskim. W Kościele 

Świętego Krzyża wmurowano tablicę pamiątkową upamiętniającą obchody z 3 maja 1792 r. 

Około południa w największych miastach Królestwa Polskiego rozpoczęły się uroczyste 

pochody. Największy zorganizowano w Warszawie. Według szacunków w pochodzie wzięło 

udział 200–300 tys. osób. W tym czasie Warszawa liczyła niespełna 900 tys. mieszkańców. 

 



 

5 
 

1918 - manifestacje przeciwko przekazaniu na mocy traktatów brzeskich Ukrainie 

Chełmszczyzny i Podlasia 

1919 - rocznica uchwalenia Konstytucji staje się świętem narodowym, uświetniona defiladami 

wojskowymi, które odbywały się w Warszawie na trasie od Cytadeli do Alei Ujazdowskich.

 Defilada 3 maja 1919 

1925 - rangę religijnych obchodów zwiększyło ustanowienie tego dnia Świętem Najświętszej 

Maryi Panny Królowej Polski. 

 Defilada w Al. Ujazdowskich 3 maja 1939 

1941 - Obchody organizowano także na emigracji. Szczególnie uroczysty wymiar miały te w 

150. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1941 r. Radiowe przemówienia wygłosili tego 

dnia premierzy Władysław Sikorski i Winston Churchill. 

1943 - Święto 3 maja było obchodzone pod okupacją niemiecką. Potajemnie składano kwiaty 

na grobach żołnierzy, wywieszano flagi narodowe i malowano symbole narodowe. 3 maja 

1943 r. do jednego z niemieckich megafonów-szczekaczek na warszawskim placu Wilsona 

Armia Krajowa podłączyła własne zaimprowizowane studio radiowe. Przez piętnaście minut 

nadawano trzy zwrotki hymnu i „Rotę”.  

1946 - manifestacja na rzecz niepodległości i starcia z siłami porządkowymi w Krakowie, 

studenci manifestujący w Łodzi ostrzelani przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa 

1951 - zniesienie Święta przez władze komunistyczne 

1952 - 3 maja w Monachium rozpoczęła nadawanie Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa 

1966 - kościelno-patriotyczne obchody milenium chrztu Polski na Jasnej Górze z głównymi 

uroczystościami 3 maja 

1980 - odrodzenie tradycji niezależnego świętowania 3 Maja, w Gdańsku Ruch Młodej Polski i 

Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża patronowały uroczystej mszy i kilkutysięcznemu wiecowi 

pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego. 



 

6 
 

 Manifestacje w Gdańsku 3 maja 1981 

1982 - manifestacja patriotyczna w Warszawie i innych większych miastach przeciwko stanowi 

wojennemu rozproszona przez milicję 

1990 - przywrócenie przez Sejm Narodowego Święta Trzeciego Maja, w Warszawie odbyły się 

pierwsze po roku 1939 uroczyste obchody tego święta. Wzięli w nich udział przedstawiciele 

najwyższych władz. Uroczystości odbyły się przed Zamkiem Królewskim i na placu Zwycięstwa 

2015 – zdjęcia a obchodów  

 
2022 - 231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

Obchody Święta Konstytucji 3 maja rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny w 

warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela.  

O godzinie 11:00 na Zamku Królewskim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń 

państwowych 

Od godziny 12:00 miały miejsce uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie, w których 

wzięli udział m.in. prezydent Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, marszałkowie Sejmu i 

Senatu: Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki, premier Mateusz Morawiecki, szef MON Mariusz 

Błaszczak oraz dowódcy wojskowi: szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Rajmund 

Andrzejczak i Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych Jarosław Mika. 
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Ojcowie Konstytucji czyli 10 twórców Konstytucji 3 maja  

1. Stanisław August Poniatowski 
 

 
Urodził się 17 stycznia 1732 roku w Wołczynie koło Brześcia Litewskiego. Pochodził z rodziny 

szlacheckiej. Wykształcenie domowe uzupełnił podróżując po Europie. Od 1750 roku posłował 

na Sejmy, a w 1755 roku został stolnikiem litewskim. Związał się z potężnym rodem 

Czartoryskich. Od 1755 roku przebywał w Petersburgu na praktyce dyplomatycznej. Nawiązał 

tam romans z księżną Katarzyną, przyszłą carycą. Podczas wolnej elekcji roku 1764, wsparty 

przez Rosję i Czartoryskich, został wybrany na króla. Od początku panowania zwolennik 

szerokich reform Rzeczpospolitej: stworzenia monarchii konstytucyjnej, wzmocnienia władzy 

wykonawczej, ukrócenia liberum veto, polepszenia położenia mieszczan i chłopów. Dążył do 

naprawy polskiego systemu edukacji oraz reform skarbowych. Założyciel Szkoły Rycerskiej w 

1765 roku. Inicjator powołania Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. Mecenas sztuki, 

organizator słynnych obiadów czwartkowych, założyciel Łazienek Królewskich w Warszawie. 

Przez całe panowanie zmuszony do lawirowania między rosyjskimi wpływami, a krajową 

opozycją. Od 1777 roku członek loży wolnomularskiej. W drugiej połowie lat 80, zachęcony 

zmieniającą się sytuacją międzynarodową, podjął próby wzmocnienia Rzeczpospolitej. Główny 

aktor Sejmu Czteroletniego. Porozumiał się ze Stronnictwem Patriotycznym co doprowadziło 

do uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jej podstawą stały się projekty królewskie. Jedenaście 

artykułów Konstytucji wprowadzało m.in. trójpodział władzy, monarchię dziedziczną oraz 

opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem. W 1792 roku, na wezwanie konfederacji 

Targowickiej, do Polski wtargnęły wojska rosyjskie. Rozpoczęła się wojna w obronie Konstytucji 

3 maja. Król nie widział szans na zwycięstwo i przystąpił do Targowicy. W 1794 roku poparł 

powstanie kościuszkowskie, nie miał już jednak żadnego wpływu na przebieg wydarzeń. Po 

trzecim rozbiorze na rozkaz carycy wyjechał do Grodna, gdzie podpisał akt abdykacji. Zmarł 12 

lutego 1798 roku w Petersburgu. Fot. Jan Chrzciciel Lampi, Wikimedia Commons 

 

https://chwalazapomniana.pl/wp-content/uploads/2020/05/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski_by_Johann_Baptist_Lampi.jpg
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2. Ignacy Potocki 
 

 
Urodził się 28 lutego 1750 roku w Radzyniu Podlaskim. Pochodził z potężnego magnackiego 

rodu. Kształcił się w Collegium Nobilium w Warszawie oraz w Rzymie. W latach 1773-94 członek 

Komisji Edukacji Narodowej. Wielki przeciwnik króla Stanisława Augusta oraz przywódca 

Stronnictwa Patriotycznego. Kawaler Orderu Orła Białego. Członek loży wolnomularskiej. 

Zwolennik głębokich reform ustrojowych Rzeczpospolitej m.in. rozszerzenia władzy Sejmu, 

nadania praw politycznych mieszczanom oraz ograniczenia obciążeń chłopstwa. W dobie Sejmu 

Czteroletniego pojednał się ze Stanisławem Augustem. Kompromis ten umożliwił powstanie 

Konstytucji 3 maja, której był jednym z głównych autorów. Zagorzały przeciwnik Rosji. Od 1791 

roku marszałek wielki litewski. Przeciwny decyzji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego o 

przystąpieniu do konfederacji targowickiej. Po klęsce w wojnie z Rosją na emigracji w Dreźnie. 

Do kraju powrócił w okresie powstania kościuszkowskiego. Współautor powstańczych aktów 

prawnych i przewodniczący Wydziału Interesów Zagranicznych Rady Najwyższej Narodowej. Po 

upadku insurekcji oraz rzezi Pragi na ochotnika negocjował z gen. Suworowem. Więziony przez 

Rosjan w Petersburgu do 1796 roku. Po utworzeniu przez Napoleona Księstwa Warszawskiego 

i zwycięskiej dla Polaków wojnie z Austriakami, udał się do Wiednia negocjować z cesarzem 

Francuzów przyłączenie do Księstwa Galicji. Zmarł w austriackiej stolicy na szalejącą tam zarazę 

30 sierpnia 1809 roku. Fot. Mateusz Tokarski, Wikimedia Commons 

 
 
 
 
 
 
 

https://chwalazapomniana.pl/wp-content/uploads/2020/05/Ihnaci_Patocki._%D0%86%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%BA%D1%96_1786.jpg
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3. Hugo Kołłątaj 
 

 
Urodził się 1 kwietnia 1750 roku w Derkałach Wielkich na Wołyniu w rodzinie szlacheckiej. 

Kształcił się na Akademii Krakowskiej, a potem w Wiedniu i w Rzymie, gdzie przyjął święcenia 

kapłańskie. Od 1775 roku kanonik krakowski. Członek Komisji Edukacji Narodowej. Rektor i 

reformator Akademii Krakowskiej. Czołowa postać tzw. Kuźnicy Kołłątajowskiej – 

reformatorskiego środowiska działaczy społecznych, politycznych i publicystów. Od 1786 roku 

referendarz litewski. Kawaler Orderu Świętego Stanisława i Orderu Orła Białego. Jedna z 

czołowych postaci Sejmu Czteroletniego. Doprowadził do porozumienia Stronnictwa 

Patriotycznego z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim. Jeden z autorów Konstytucji 3 

maja. Postulował szerokie reformy m.in. wolność chłopów, prawa polityczne dla mieszczan, 

likwidację liberum veto i dziedziczny tron. Zredagował memoriał miast królewskich, który 

mieszczanie złożyli królowi podczas tzw. czarnej procesji w 1789 roku. Od 1791 roku 

podkanclerzy koronny. Podczas wojny w obronie Konstytucji 3 maja namawiał króla do 

przystąpienia do Targowicy i porozumienia z Rosją za cenę utrzymania niektórych reform. Złożył 

akces do konfederacji targowickiej. Organizator i uczestnik insurekcji kościuszkowskiej. 

Współautor aktu powstania i uniwersału połanieckiego. Kierował wydziałem skarbu w 

powstańczej Radzie Najwyższej Narodowej. Z powodu swych radykalnych poglądów 

zwany „polskim Robespierrem”. Po upadku insurekcji więziony przez Austriaków i Rosjan. 

Współzałożyciel Liceum Krzemienieckiego. Zmarł 28 lutego 1812 roku w Warszawie. Fot. 

Wikimedia Commons 

 

 

 

 

https://chwalazapomniana.pl/wp-content/uploads/2020/05/Huga_Ka%C5%82antaj._%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B9_XIX.jpg
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4. Stanisław Małachowski 
 

 
Urodził się 24 sierpnia 1736 w Końskich. Pochodził ze znanej i zamożnej rodziny, jego ojciec Jan 

był kanclerzem wielkim koronnym. Od 1758 roku był posłem na Sejm z ziemi krakowskiej. Na 

elekcji 1764 roku poparł kandydaturę Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 1774 został 

marszałkiem Trybunału Głównego Koronnego – najwyższego sądu Rzeczpospolitej. Przywrócił 

mu dawną sprawność i uczciwość, zyskując sobie miano polskiego Arystydesa. Kawaler Orderu 

Świętego Stanisława i Orderu Orła Białego. W 1788 roku obrany Marszałkiem Sejmu Wielkiego. 

Jeden z przywódców Stronnictwa Patriotycznego i współautor Konstytucji 3 maja. Zwolennik 

rozszerzenia praw politycznych na stan mieszczański, chłopów w swych dobrach zwolnił z części 

obciążeń. Sygnatariusz Konstytucji. Przeciwny jakimkolwiek układom z Targowicą, potępił ją w 

swoim manifeście. Po przyłączeniu się króla do konfederacji targowickiej na emigracji. Nie 

poparł insurekcji kościuszkowskiej. Po wkroczeniu Napoleona na ziemie polskie wezwany do 

Warszawy. W Księstwie Warszawskim pełnił kolejno stanowiska: prezesa Komisji Rządzącej, 

prezesa Rady Ministrów i prezesa Senatu. Zmarł 29 grudnia 1809 roku w Warszawie. Fot. 

Marcello Bacciarelli, Wikimedia Commons 

 

 

 

 

https://chwalazapomniana.pl/wp-content/uploads/2020/05/Bacciarelli_Stanis%C5%82aw_Ma%C5%82achowski.jpg
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5. Julian Ursyn Niemcewicz 
 

 
Urodził się 16 lutego 1757 roku w Skokach koło Brześcia Litewskiego. Pochodził z 

średniozamożnej rodziny szlacheckiej. Karierę zawdzięczał protekcji Czartoryskich. 

Wychowanek Szkoły Rycerskiej. Od 1777 roku adiutant księcia Adama Kazimierza 

Czartoryskiego. Członek loży wolnomularskiej. Poseł inflancki na Sejm Czteroletni. Z trybuny 

sejmowej odważył się nazwać carycę Katarzynę Messaliną Północy (rzymska cesarzowa znana z 

erotycznych ekscesów). Aktywny członek Stronnictwa Patriotycznego. Uczestnik tajnych prac 

nad Konstytucją 3 maja. Współredaktor „Gazety Narodowej i Obcej”. Jeden z czołowych pisarzy 

czasów stanisławowskich, twórca pierwszej polskiej komedii politycznej „Powrót posła”. Wielki 

przeciwnik konfederacji targowickiej. Po przystąpieniu króla do Targowicy na emigracji. Do 

Polski powrócił po wybuchu insurekcji kościuszkowskiej. Adiutant Tadeusza Kościuszki. Wierny 

Naczelnikowi nawet w obliczu maciejowickiej klęski i niewoli. Więziony przez Rosjan w Twierdzy 

Pietropawłowskiej. W latach 1797–1807 przebywał w Stanach Zjednoczonych. Sekretarz Senatu 

w Księstwie Warszawskim, a później w Królestwie Polskim. Przeciwny powstaniu 

listopadowemu, po jego wybuchu w Rządzie Narodowym. Zmarł na emigracji w Paryżu 21 maja 

1841 roku. Fot. Jan Chrzciciel Lampi, Wikimedia Commons 

 

 

 

 

 

 

https://chwalazapomniana.pl/wp-content/uploads/2020/05/Juljan_Ursyn_Niamcevi%C4%8D._%D0%AE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%A3%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%9D%D1%8F%D0%BC%D1%86%D1%8D%D0%B2%D1%96%D1%87_J._Lampi_1796.jpg
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6. Adam Stanisław Krasiński 

 
Urodził się 4 kwietnia 1714 roku. Pochodził z rodziny szlacheckie. Swoją przyszłość związał ze 

stanem kapłańskim. Podczas bezkrólewia roku 1733 opowiedział się za Stanisławem 

Leszczyńskim. Począwszy od 1734 roku, przez kolejne 12 lat, przebywał za granicą – we Francji, 

Włoszech i Niemczech, gdzie szukał wsparcia dla Leszczyńskiego. W kolejnych latach piastował 

stanowiska kościelne i państwowe. Kawaler Orderu Orła Białego. Biskup kamieniecki. W czasie 

ostatniej wolnej elekcji przeciwnik Stanisława Augusta Poniatowskiego, związany z Wettinami. 

Od 1768 roku jeden z inicjatorów i przywódców konfederacji barskiej. Kierował jej polityką 

zagraniczną, był współorganizatorem jej Generalności – naczelnego organu władzy 

konfederatów. Nieprzejednany wróg Rosji. W pracach Sejmu Czteroletniego uczestniczył jako 

senator. Pojednał się z królem Stanisławem. Brał udział w tajnych posiedzeniach, na których 

opracowana została Konstytucja 3 maja. Mimo poparcia konstytucji sceptyczny wobec wielu 

projektów reform. Przeciwnik Targowicy, namawiał króla by stanął na czele armii. Po klęsce 

wojny w obronie Konstytucji 3 maja został ukarany przez Rosję kasatą diecezji kamienieckiej i 

konfiskatą dóbr. W 1794 roku zbierał fundusze dla powstańców kościuszkowskich. Zmarł w 

listopadzie 1800 roku w Krasnem. Fot. Mateusz Tokarski, Wikimedia Commons 

 

 

 

https://chwalazapomniana.pl/wp-content/uploads/2020/05/Adam_Stanis%C5%82aw_Krasi%C5%84ski.jpg
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7. Scipione Piattoli 
 

 
Urodził się 10 listopada 1749 roku we Florencji. Pochodził z arystokratycznej włoskiej rodziny. 

Na uniwersytecie we Florencji obronił doktorat praw. W latach 1772–1782 profesor 

uniwersytetu w Modenie. Wolnomularz. W 1782 roku pojawił się w Polsce jako nauczyciel 

młodych Potockich, a potem Czartoryskich. Szybko wyrobił sobie silną pozycję w środowisku 

polskiej magnaterii stając się zaufanym człowiekiem Potockich, Czartoryskich i Lubomirskich. 

Od 1789 roku na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Współpracownik Komisji 

Edukacji Narodowej. Sekretarz króla Stanisława. W dobie Sejmu Czteroletniego pełnił role 

pośrednika między królem, a Ignacym Potockim w pracach nad przygotowaniem konstytucji. 

Redaktor projektów konstytucji i jeden z autorów Konstytucji 3 maja. Zwolennik reform i 

zbliżenia Rzeczpospolitej z Prusami. To w jego gabinecie na Zamku Królewskim odbywały się 

tajne spotkania z udziałem Stanisława Augusta, które doprowadziły do uchwalenia Konstytucji 

3 maja. Odbywał też poufne misje dyplomatyczne. Po zwycięstwie Targowicy brał udział w 

przygotowaniach do insurekcji kościuszkowskiej. W latach 1794–1800 więziony przez 

Austriaków. Później związany z dworem księżnej kurlandzkiej Teresy Tyszkiewiczowej. W 

ostatnich latach życia współpracownik księcia Adama Czartoryskiego. Zmarł 12 kwietnia 1809 

roku w Altenburgu. Lew Tołstoj wykorzystał jego osobę do stworzenia postaci l’abbe Morio w 

swym dziele „Wojna i pokój”. Fot. Marcello Bacciarelli, Wikimedia Commons 

 

 

 

 

 

 
 

https://chwalazapomniana.pl/wp-content/uploads/2020/05/Scipione_Piattoli.jpg
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8. Stanisław Kostka Potocki 
 

 
Urodził się w listopadzie 1755 roku w Lublinie. Pochodził z magnackiego rodu Potockich, jego 

bratem był Ignacy Potocki. Ukończył pijarskie Collegium Nobilium. Od 1778 roku posłował na 

Sejm z województwa lubelskiego. Aktywny wolnomularz. Kawaler Orderu Świętego Stanisława 

i Orderu Orła Białego. Na Sejmie Czteroletnim jeden z czołowych działaczy Stronnictwa 

Patriotycznego. Znakomity mówca. Zwolennik reform, jeden z sygnatariuszy Konstytucji 3 maja. 

Generał artylerii koronnej, uczestnik wojny z Rosją w obronie konstytucji. Po zwycięstwie 

Targowicy na emigracji. W Księstwie Warszawskim od 1809 roku prezes Rady Stanu i Rady 

Ministrów, w Królestwie Polskim prezes Senatu. Od 1815 roku minister wyznań religijnych i 

oświecenia publicznego, rozbudował sieć szkolnictwa wszystkich szczebli oraz przyczynił się do 

założenia uniwersytetu w Warszawie. W latach 1812–21 zwierzchnik wolnomularstwa 

polskiego. Pierwszy polski badacz sztuki starożytnej. Pisarz, publicysta, kolekcjoner i mecenas 

sztuki. Założyciel muzeum w Wilanowie. Zmarł 14 września 1821 roku w Wilanowie. Fot. Anton 

Graff, Wikimedia Commons 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://chwalazapomniana.pl/wp-content/uploads/2020/05/Graff_Stanis%C5%82aw_Kostka_Potocki.jpg
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9. Tadeusz Matuszewicz 
 

 
Urodził się około 1765 roku w Rasnej na Litwie. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Był 

wychowankiem pijarskiego Collegium Nobilium w Warszawie. Od 1784 roku poseł na sejmy z 

województwa brzesko-litewskiego. Wolnomularz i redaktor „Gazety Narodowej i Obcej”. 

Aktywny uczestnik Sejmu Czteroletniego. Zwolennik reform m.in. dziedziczności tronu, praw 

politycznych dla mieszczaństwa i sojuszu z Prusami. Brał udział w ostatniej fazie prac nad 

projektem Konstytucji 3 maja. W czasie insurekcji kościuszkowskiej zastępca radcy Rady 

Najwyższej Narodowej. W 1809 roku członek Rządu Centralnego Tymczasowego Galicji. Swą 

działalnością przyczynił się do przyłączenia do Księstwa Warszawskiego Zamojszczyzny. 

Minister Skarbu w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. Forsował reformy gospodarcze 

i skarbowe. Kawaler Orderu Świętego Stanisława i Orderu Orła Białego. Publicysta i tłumacz, 

przełożył na język polski dzieła Horacego i Wergiliusza. Zmarł 30 października 1819 roku w 

Bolonii. Fot. Wikimedia Commons 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://chwalazapomniana.pl/wp-content/uploads/2020/05/Tadeusz_Matuszewiczz.jpg
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10. Kazimierz Nestor Sapieha 
 

 
Urodził się 14 lutego 1757 roku w Brześciu Litewskim. Absolwent Szkoły Rycerskiej. Generał 

artylerii litewskiej. Kawaler Orderu Świętego Stanisława i Orderu Orła Białego. Od 1776 roku w 

szeregach opozycji magnackiej, której przewodził jego wuj Franciszek Ksawery Branicki. Poseł 

na sejmy z województwa brzesko-litewskiego. Na Sejmie Czteroletnim marszałek konfederacji 

Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pod wpływem Stanisława Małachowskiego przeszedł na stronę 

zwolenników Konstytucji 3 maja. Jeden z sygnatariuszy Konstytucji. Przeciwny przystąpieniu 

króla Stanisława Augusta do konfederacji targowickiej. Uczestnik powstania kościuszkowskiego. 

Zmarł 25 maja 1798 roku w Wiedniu. Fot. Franz Joseph Pitschmann, Wikimedia Commons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chwalazapomniana.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kazimier_Niestar_Sapieha._%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B3%D0%B0_J._Pitschmann_1787.jpg
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Konstytucja 3 Maja w sztuce. 

Najsłynniejszym dziełek obrazującym Konstytucję 3 Maja 1791 jest obraz Jana Matejki, 

który powstawał od stycznia do października 1891

 

 

Lista postaci historycznych, które możemy odnaleźć na obrazie 

1. Stanisław Małachowski (1736–1809), marszałek Sejmu Wielkiego 

2. Aleksander Linowski (ok. 1759–1820), poseł na Sejm Wielki, zwolennik konstytucji 

3. Ignacy Wyssogota Zakrzewski (1745–1802), poseł na Sejm Wielki, zwolennik konstytucji 

4. Tadeusz Kościuszko (1746–1817), generał wojsk koronnych 

5. Kazimierz Nestor Sapieha (1757–1798), marszałek Sejmu Wielkiego 

6. Julian Ursyn Niemcewicz (1757–1841), poseł na Sejm Wielki, współautor konstytucji 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Matejko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Ma%C5%82achowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Linowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Wyssogota_Zakrzewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ko%C5%9Bciuszko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Nestor_Sapieha
https://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Ursyn_Niemcewicz


 

18 
 

7. Michał Zabiełło (1760–1815), poseł na Sejm Wielki, zwolennik konstytucji 

8. Jan Suchorzewski (zm. 1804 lub 1809), poseł na Sejm Wielki, przeciwnik konstytucji 

9. Stanisław Kublicki (1750–1809), poseł na Sejm Wielki, zwolennik konstytucji 

10. Franciszek Ksawery Branicki (ok. 1730–1819), hetman wielki koronny, przeciwnik konstytucji 

11. Hugo Kołłątaj (1750–1812), podkanclerzy koronny, współautor konstytucji 

12. Feliks Turski (1720–1800), biskup krakowski (lub Tymoteusz Gorzeński, biskup smoleński) 

13. Ignacy Potocki (1750–1809), marszałek wielki litewski, współautor konstytucji 

14. Adam Kazimierz Czartoryski (1734–1823), starosta generalny ziem podolskich, zwolennik konstytucji 

15. Scipione Piattoli (1749–1809), sekretarz prywatny królewski, współautor konstytucji 

16. Tadeusz Matuszewicz (1765–1819), poseł na Sejm Wielki, współautor konstytucji 

17. Stanisław August Poniatowski (1732–1798), król Polski 

18. Anna Charlotta Dorota von Medem (1761–1821), księżna kurlandzka (lub Róża z Martynkowskich 
Dekertowa) 

19. Elżbieta z Szydłowskich Grabowska (1748/9–1810), metresa królewska 

20. Jan Dekert (1738–1790), prezydent miasta Warszawy 

21. Antoni Stanisław Czetwertyński-Światopełk (1748–1794), przeciwnik konstytucji 

22. Antoni Polikarp Złotnicki (ok. 1750–1830), poseł na Sejm Wielki, przeciwnik konstytucji 

23. Francuski rojalista 

24. Jan Kiliński (1760–1819), mistrz szewski 

25. Klemens Maria Hofbauer (1751–1820), ksiądz redemptorysta 

26. Stanisław Staszic (1755–1826), ksiądz, działacz oświeceniowy 

27. Andrzej Hieronim Zamoyski (1716–1792), były wojewoda inowrocławski, autor Kodeksu Zamoyskiego 

28. Tymoteusz Gorzeński (1743–1825), biskup smoleński 

29. Kazimierz Konopka (1769–1805), sekretarz Hugona Kołłątaja 

30. Ksiądz prawosławny 

31. Paweł Ksawery Brzostowski (1739–1827), ksiądz (lub Józef Stępkowski) 

32. Antoni Tyzenhauz (1733–1785), były zarządca litewskich ekonomii królewskich 

33. Chłop 

34. Józef Poniatowski (1763–1813), generał wojsk koronnych 

35. Stanisław Mokronowski (1761–1821), poseł na Sejm Wielki 

36. Młody Żyd 

37. Stary Żyd 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Zabie%C5%82%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Suchorzewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Kublicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Ksawery_Branicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ko%C5%82%C5%82%C4%85taj
https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Turski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Potocki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Kazimierz_Czartoryski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Scipione_Piattoli
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Matuszewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Charlotta_Dorota_von_Medem
https://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_Grabowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Dekert_(prezydent_Warszawy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Stanis%C5%82aw_Czetwerty%C5%84ski-%C5%9Awiatope%C5%82k
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Polikarp_Z%C5%82otnicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kili%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klemens_Maria_Hofbauer
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Staszic
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Hieronim_Zamoyski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tymoteusz_Gorze%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Konopka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Ksawery_Brzostowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Tyzenhauz
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Mokronowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi
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Zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja w Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim w Warszawie, 

rysunek Jana Piotra Norblina 

 

Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku, obraz Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 roku 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Kr%C3%B3lewski_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Piotr_Norblin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Wojniakowski
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WITAJ, MAJOWA JUTRZENKO 

Witam majowa jutrzenko, 

Świeć naszej polskiej krainie, 

Uczcimy ciebie piosenką, 

Która w całej Polsce słynie: 

/Witaj Maj, piękny Maj, 

U Polaków błogi raj!/bis 

Nierząd braci naszych cisnął, 

Gnuśność w ręku króla spała, 

A wtem trzeci Maj zabłysnął, 

I nasza Polska powstała. 

/Wiwat Maj, piękny Maj, 

Wiwat wielki Kołłątaj!/bis 

Ale chytrości gadzina, 

Młot swój na nas gotowała, 

Z piekła rodem Katarzyna 

Moskalami nas zalała; 

/Chociaż kwitł piękny Maj, 

Rozszarpano biedny kraj./bis 

Na ustroniu jest ruina, 

W której pamięć Polak chował; 

Tam za czasów Konstantyna 

Szpieg na naszych łzach czatował. 

/Gdy nadszedł Trzeci Maj, 

Kajdanami brzęczał kraj./bis 

Wtenczas Polak ze łzą w oku, 

Smutkiem powlókł blade lice, 

Trzeciego Maja co roku, 

Wspominał lubą rocznicę 

/I wzdychał; „Boże daj, 

By zabłysnął trzeci Maj!”/bis 

W piersiach rozpacz uwięziona 

W listopadzie wstrzęsła serce, 

Wstaje Polska z grobu łona, 

Pierzchają dumni morderce. 

/Błysnął znów Trzeci Maj, 

Teraz nasz wesoły kraj!/bis 
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