230. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
Bartosz Omieljańczuk
kl. VI a

Konstytucja 3 Maja,
właściwie Ustawa Rządowa
z dnia 3 Maja
to uchwalona 3 maja 1791 roku
ustawa regulująca ustrój prawny
Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Powszechnie przyjmuje się, że
Konstytucja 3 Maja była pierwszą
w Europie i drugą na świecie
(po konstytucji amerykańskiej
z 1787 r.) nowoczesną, spisaną
konstytucją.

Twórcy Konstytucji 3 Maja

oraz osobisty sekretarz króla - Scipione Piattoli

Przyjęcie Konstytucji
Zwolennicy Konstytucji, w obawie przed groźbą
użycia siły przez stronnictwo moskiewskie,
przyśpieszyli termin obrad nad dokumentem
o dwa dni (planowanym terminem był 5 maja
1791) korzystając z faktu, że główni przeciwnicy
nie powrócili jeszcze z wielkanocnej przerwy
świątecznej. Nie ogłoszono daty rozpoczęcia
sesji, tylko imiennie wezwano zwolenników
reformy na posiedzenie 3 maja.
Po siedmiogodzinnych obradach Sejm
zatwierdził konstytucję, a król Stanisław August
Poniatowski ją podpisał.
Twórcy Konstytucji 3 Maja określili ją jako
„ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”.

W 1791 roku Wielki lub Czteroletni Sejm (1788-92) przyjął
Konstytucję 3 Maja w warszawskim Pałacu Królewskim.
Obraz Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 roku:
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791 Roku

7 maja marszałkowie sejmowi wydali uniwersał, ogłaszający uchwalenie konstytucji. Głosił on m.in.:
Ojczyzna nasza już jest ocalona. Swobody nasze zabezpieczone. Jesteśmy odtąd narodem wolnym
i niepodległym. Opadły pęta niewoli i nierządu.

Konstytucja została uchwalona przez
połączone stany w Sali Senatorskiej. O jej
przyjęciu bez czytania przesądził przypadek.
Poseł inflancki Michał Zabiełło wezwał do
przyjęcia konstytucji, a króla do jej
zaprzysiężenia. Władca podniósł rękę na
znak, że chce przemówić, co zwolennicy
konstytucji poczytali za gotowość
Stanisława Augusta do złożenia przysięgi.
Król złożył przysięgę na ręce biskupa
krakowskiego Feliksa Turskiego, następnie
wezwał zebranych do przejścia do kolegiaty
św. Jana na nabożeństwo dziękczynne.
Konstytucja została przyjęta większością
głosów, co zostało owacyjnie przyjęte przez
zgromadzoną publiczność i tłum
zgromadzony przed zamkiem.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja – obraz Jana Matejki, 1891

Postanowienia Konstytucji 3 Maja
• wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą,
• ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej, tak zwanej
gołoty,
• potwierdzała przywileje mieszczańskie nadane w akcie prawnym z 18 kwietnia
1791 roku, według którego mieszczanie mieli prawo do bezpieczeństwa
osobistego, posiadania majątków ziemskich, prawo zajmowania stanowisk
oficerskich i stanowisk w administracji publicznej a także prawo nabywania
szlachectwa,
• miasta miały prawo do wysłania na Sejm 24 plenipotentów jako swoich
przedstawicieli, którzy mieli głos w sprawach dotyczących miast (Akt ten
obejmował pospólstwo opieką prawa i administracji rządowej)
• znosiła takie „narzędzia władzy szlacheckiej” jak liberum veto, konfederacje, sejm
skonfederowany oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich,

Postanowienia Konstytucji 3 Maja c.d.
• przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów a w jej miejsce została
powołana Rzeczpospolita Polska,
• zniesiona została wolna elekcja, a w jej miejsce uchwalono władzę dziedziczną,
którą po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego miał przejąć władca z
dynastii Wettynów,
• wprowadzono stałą armię, której liczebność miała sięgać 100 tysięcy żołnierzy,
• ustanowiono podatki w wysokości 10% dla szlachty i 20% dla duchowieństwa –
gołota, mieszczanie i chłopi byli zwolnieni z płacenia podatku,
• Katolicyzm został uznany za religię panującą, jednocześnie zapewniono swobodę
wyznań, choć apostazja wciąż była uznawana za przestępstwo,
• co 25 lat miał się zbierać Sejm Konstytucyjny, który miałby prawo zmienić zapisy
w konstytucji, aby Konstytucja była zawsze aktualna.

Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja
Święto Konstytucji 3 Maja obchodzono do ostatniego rozbioru.
Świętowanie 3 Maja było zakazane we wszystkich zaborach.
Dopiero po I wojnie światowej, kiedy Polska odzyskała
niepodległość, Święto Konstytucji 3 Maja zostało
wznowione. Podczas II wojny światowej w czasie okupacji
niemieckiej i radzieckiej Święto zostało zdelegalizowane.
Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody
3-majowe. Od 1989 roku Święto Konstytucji 3 Maja
znów jest świętem narodowym, a od 2007 roku
obchodzone jest również na Litwie.
Pomnik ku czci uchwalenia konstytucji

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.

230 lat temu uchwalono
Konstytucję 3 Maja.
Pierwszą konstytucję w Europie.
Było to wielkie osiągnięcie świadczące
o jedności i patriotyzmie.
W rocznicę tego wydarzenia
Skarbnica Narodowa przygotowała
bezpłatny medal pamiątkowy
dla każdego Polaka.

Monety kolekcjonerskie wyemitowane w 2021 roku
przez Narodowy Bank Polski
z okazji 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2021
#NaszaFlagaPL „230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z Lublina zorganizowała
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2021 #NaszaFlagaPL
„230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”. Zadaniem
uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej na
temat: „230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”. Mogło
to być przedstawienie swojej wizji artystycznej, w której
pokazane będzie, jak obchodzi się Święto Konstytucji 3 Maja,
jak wyglądało uchwalenie Konstytucji 3 Maja,
zaprezentowanie polskiej flagi państwowej w kontekście mojej
małej ojczyzny (miasta, regionu, województwa), pokazanie
ważnego wydarzenia z historii Polski (np. Chrzest Polski, Bitwa
pod Grunwaldem, Odsiecz wiedeńska, Odzyskanie
Niepodległości, Bitwa Warszawska 1920) lub pokazanie, jak
wyraża się swoją miłość do Ojczyzny. Na każdej pracy
koniecznie musiała się znaleźć polska flaga państwowa lub
biało-czerwony motyw.
Obok- moja praca na konkurs

Konstytucja
to najważniejszy dokument w Państwie!

