
Dlaczego uchwalono konstytucję?

W XVIII wieku Rzeczpospolita Obojga Narodów znajdowała się 

w stanie postępującego upadku. Zniszczony wojnami kraj powoli

odbudowywał się gospodarczo, jednak państwa ościenne

ingerowały coraz dobitniej w wewnętrzne sprawy Polski. Silne 

i dobrze uzbrojone armie Prus, Rosji i Austrii były stałym

zagrożeniem dla suwerenności Rzeczpospolitej.

   

Jednodniówka Marynki
3 maja 2021

W 1764 roku królem Rzeczpospolitej został Stanisław August

Poniatowski. Nie był to niezależny władca. Na podejmowane przez

niego decyzje wpływ miała przede wszystkim Katarzyna II.

Pierwsze próby reform podjęte zaraz po elekcji Stanisława Augusta

Poniatowskiego zostały powstrzymane przez konfederacje,

wojnę domową i działania naszych sąsiadów. Efektem był I rozbiór Polski. Część polityków zrozumiała, że Rzeczpospolita

potrzebuje głębokich reform społecznych i politycznych, jeśli dalej ma istnieć. Szansa do ich wprowadzenia pojawiła się 

w trakcie obrad Sejmu Czteroletniego (1788- 1792) . Ratunkiem dla państwa miała być uchwalona 3 maja 1791 roku

Konstytucja. Rzeczpospolita według jej autorów powinna stać się nowoczesnym, sprawnie rządzonym oświeconym państwem. 

Co zmieniła Konstytucja?

Konstytucja 3 maja, nazywana także Ustawą Rządową z dnia 3 maja, została stworzona

w celu poprawienia ustroju politycznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Konstytucja składała się z 11 artykułów, a do istotnych zmian w nich zawartych należały:

ograniczenie demokracji szlacheckiej poprzez odebranie prawa głosu szlachcie

nieposiadającej ziemi, zniesienie liberum veto oraz zrezygnowanie z wolnej elekcji na

rzecz dziedziczenia  tronu. W praktyce oznaczałoby to, że po królu Stanisławie

Poniatowskim na tronie zasiądzie władca z dynastii Sasów, co budziło wiele kontrowersji

wśród szlachty. Wiedząc o możliwym sprzeciwie, twórcy Konstytucji użyli neutralnego

zwrotu o tronie “elekcyjnym przez familie”, używając słowa “elekcja” mając na myśli

dziedziczność tronu. Konstytucja poprawiła sytuację mieszczan ustanawiając, że

posiadacze ziemi płacący co najmniej 200 złotych podatku rocznie oraz plenipotenci

miast (przedstawiciele większych miast w izbie poselskiej) mieli możliwość bycia

przyjętym do stanu szlacheckiego. Ustawa Rządowa straciła znaczenie 24 lipca 1792,

czyli w momencie przyłączenia się króla Stanisława Poniatowskiego do konfederacji

targowickiej oraz przestała być obowiązującym aktem prawnym, gdy sejm grodzieński

uznał Sejm Czteroletni za niebyły, uchylając wszystkie ustanowione w nim akty prawne. 



Ignacy Potocki (ur. 28 lutego 1750 w Radzyniu Podlaskim, zm. 30 sierpnia 1809 w Wiedniu) był czołową postacią w polskim życiu publicznym

w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (początkowo był jego przeciwnikiem, spiskował przeciwko królowi w Petersburgu 

w roku 1776, później był przywódcą Stronnictwa Patriotycznego), współtwórcą Konstytucji 3 Maja. 

Był to człowiek największego formatu, przede wszystkim mocnego charakteru. Arystokrata skażony rodową pychą, która była słynna podczas

Sejmu Czteroletniego. Jednocześnie miał najbardziej liberalne poglądy w całym Sejmie na sprawy mieszczaństwa, chłopstwa, reform

ustrojowych. 

W przygotowaniu konstytucji odegrał kluczową rolę. Był jej inicjatorem i projektodawcą. Pierwsze jego prace zostały złożone w sejmie w 1789

roku, 

ale było to jeszcze opracowanie bardzo niespójne. 

Ignacy Potocki kilka razy spotkał się z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim, aby ustalić szczegóły nowej konstytucji. Pozostawił on

inicjatywę projektodawczą w rękach Stanisława Augusta. 

Ostatecznie i tak na tekście konstytucji podyktowanym przez króla poprawki nanosił Potocki, który chciał dość mocno ograniczyć władzę

monarchy na rzecz komisji sejmowych. W końcu jednak poszedł na kompromis i oddał część kompetencji królowi. 

Istotne jest podkreślenie wysiłku ze strony Ignacego Potockiego przy czynieniu ustępstw na rzecz Stanisława Augusta, ponieważ nie lubił go, 

a wręcz nim pogardzał. 

Po upadku konstytucji odmówił przystąpienia do Targowicy i udał się na emigrację do Drezna. Dwa lata później wystąpił jako jeden 

z przywódców insurekcji kościuszkowskiej. Po rzezi Pragi był jedynym, który udał się na rokowania do Aleksandra Suworowa, choć przez swoje

poglądy nie cieszył się sympatią Rosjan. 

Do 1796 roku przebywał w niewoli rosyjskiej, po uwolnieniu osiadł w Galicji, ale był pod stałym nadzorem policji. Poświęcił się pisarstwu. 

Kiedy Napoleon utworzył Księstwo Warszawskie, Potocki udał się do Wiednia z postulatem przyłączenia do Księstwa Galicji. Wyjazd okazał się

dla niego pechowy, gdyż w stolicy Austrii panowała wówczas zaraza, której padł ofiarą. Zmarł w wieku 59 lat. 

Stanisław August Poniatowski (ur. 17 stycznia 1732 w Wołczynie, zm. 12 lutego 1798 w Petersburgu) był ostatnim królem Polski.

Jednym z największych jego osiągnięć było zwołanie Sejmu Czteroletniego i uchwalenie Konstytucji w 1791 roku. 

Stanisław Poniatowski został koronowany jako król polski i wielki książę litewski Stanisław II August 25 listopada 1764 roku

w kolegiacie św. Jana w Warszawie. 

Okres jego panowania w latach 1764-1795 budzi wiele kontrowersji. Z jednej strony docenia się jego działania na rzecz

oświecenia kraju w drugiej połowie XVIII wieku, z drugiej obarcza odpowiedzialnością za upadek państwa polskiego.  Sukces

uchwalenia Konstytucji wymazuje fakt przyłączenia się do Konfederacji Targowickiej.

Na pewno był jednym z najbardziej wykształconych władców epoki. Jednak w tym okresie Polsce był potrzebny dobry polityk,

a niestety do prowadzenia polityki brakowało mu jednej podstawowej rzeczy – kręgosłupa. 

Król od początku swojego panowania zaczął wprowadzać reformy. Głównym czynnikiem ograniczającym działania króla były

pieniądze, których ciągle brakowało w królewskiej kasie.  

Król pomimo ograniczeń władzy (już po I rozbiorze) nadal zabiegał o rozwój kultury. Słynne stały się jego obiady czwartkowe,

na których spotykali się polscy intelektualiści. Pieczę nad królewskimi zbiorami sztuki powierzono malarzowi Marcello

Bacciarellemu. Z  polecenia króla zbudowano też przy zamku w Warszawie nowy gmach biblioteki królewskiej, której zbiory

szacowano wówczas nawet na 20 tys. woluminów.

Rzeczpospolita bez pieniędzy i armii nie miała wystarczającej siły, aby oprzeć się zaborcom. 25 listopada 1795 roku - 31 lat po

wstąpieniu na tron - Stanisław August Poniatowski zmuszony został do rezygnacji z korony.  

Hugo Kołłątaj (ur. 1 kwietnia 1750 w Dederkach Wielkich, zm. 28 lutego 1812 w Warszawie) był duchownym i uczonym,

uczestnikiem prac Komisji Edukacji Narodowej i Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych.  

W okresie reform, które próbował wprowadzić Stanisław August Poniatowski, Kołłątaj był aktywnym członkiem

Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych oraz Komisji Edukacji Narodowej (KEN), w ramach której był autorem koncepcji

rozbudowy szkół na terenie kraju.  

Był działaczem opozycji antykrólewskiej, a podczas Sejmu Czteroletniego aktywnym członkiem obozu patriotycznego. 

Program jego stronnictwa postulował m.in. reformy społeczne, dziedziczność tronu, równouprawnienie mieszczan 

i wolność dla chłopów (zniesienie pańszczyzny na rzecz czynszu), likwidację liberum veto oraz wprowadzenie ogólnego

opodatkowania.  

Kołłątaj był współtwórcą Konstytucji 3 Maja, później jednym z przywódców Zgromadzenia Przyjaciół Ustawy Rządowej,

podkanclerzym koronnym i członkiem rządu. 

Po sukcesie konfederacji targowickiej przebywał przez pewien czas w Dreźnie i Lipsku, gdzie napisał

"O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 Maja". Później aktywnie uczestniczył w przygotowania do insurekcji

kościuszkowskiej, zostając po jej wybuchu szefem Wydziału Skarbu w Radzie Najwyższej Narodowej.  

Po powstaniu Księstwa Warszawskiego, pomimo wezwań Napoleona, nie udało mu się do niego dołączyć. Przez pewien

czas był wówczas więziony przez Rosjan w Moskwie. Po przyjeździe do Księstwa nie został jednak dopuszczony do

działalności politycznej. Pod koniec życia, pozostając w pewnym zapomnieniu, wydał "Uwagi nad tą częścią ziemi polskiej,

którą od traktatu tylżyckiego zwać poczęto Księstwem Warszawskim". 

Twórcy Konstytucji 
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Adam Stanisław Krasiński (ur. 4 kwietnia 1714, zm. w listopadzie 1800 w Krasnem) był pisarzem politycznym,  biskup

kamieniecki,  sekretarzem wielki koronny, prezydentem Trybunału Głównego Koronnego, doktorem obojga praw,

przywódcą konfederacji barskiej. 

W czasie bezkrólewia popierał kolejno kandydatury Wettynów. 7 maja 1764 roku podpisał manifest, uznający

odbywający się w obecności wojsk rosyjskich sejm konwokacyjny za nielegalny. Formalnie uznał Stanisława Augusta

Poniatowskiego, ale był przeciwnikiem przeprowadzanych przez niego reform. W 1767 przystąpił do konfederacji

radomskiej i wraz z prymasem Gabrielem Podoskim snuł plany detronizacji Poniatowskiego z pomocą

interwencji posła rosyjskiego  Nikołaja Repnina.  

Był członkiem konfederacji  Sejmu Czteroletniego. Na początku Sejmu Czteroletniego, stanął 7 września 1789 na

czele Deputacji do Formy Rządu, która zajęła się przygotowaniem nowej konstytucji. Pod datą 9 stycznia 1790 ogłosił

drukiem  List o konieczności sukcesji tronu.  30 lipca 1790 wniósł pod obrady plenarne sejmu swój „Projekt do formy

rządu”. 

Brał udział w przeprowadzeniu przewrotu parlamentarnego, który doprowadził do podpisania Konstytucji 3 maja

1791. 2 maja 1791 roku podpisał asekurację, w której zobowiązał się do popierania projektu Ustawy Rządowej.  

Ostro przeciwstawił się konfederacji targowickiej w 1792, co doprowadziło do skasowania jego diecezji. W 1794 zbierał

fundusze dla poparcia insurekcji kościuszkowskiej. Po nieudanych próbach reform złamany, w pesymistycznym

nastroju osiadł w dobrach biskupich, a później przeniósł się do zaboru pruskiego. 

Był człowiekiem o szerokich horyzontach, uważał, że sprawą nadrzędną jest niepodległość Rzeczypospolitej, a religią

można i należy się posługiwać dla celów politycznych. Był zwolennikiem tolerancji, ze zgorszeniem przyjął milczenie 

Stolicy Apostolskiej po porwaniu przez Rosjan biskupów polskich w 1767 roku. 

Ciekawostki

· Większość sygnatariuszy konstytucji 3 maja była wolnomularzami. Jeden z jej autorów, Hugo Kołłątaj, również należał do loży masońskiej.

·Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie.

·Obrady Sejmu były burzliwe. W czasie obrad król Stanisław August Poniatowski przemawiał trzy razy, wskazując pilną konieczność naprawienia

dawnego ustroju. Gdy podniósł rękę na znak chęci zabrania głosu po raz czwarty, odebrano ten gest przypadkiem jako wezwanie do przyjęcia projektu

przez aklamację, co rzeczywiście nastąpiło.

Odezwały się wtedy okrzyki "Wiwat król!" "Wiwat Konstytucja!"

·Król Stanisław August złożył od razu przysięgę na Ustawę Rządową na ręce biskupa krakowskiego, Feliksa Turskiego

·Święto Konstytucji 3 maja obchodzono do ostatniego rozbioru. Świętowanie 3 Maja było zakazane we wszystkich zaborach, dopiero po I wojnie

światowej Święto Konstytucji 3 maja zostało wznowione.
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Konstytucje polskie 
  

Konstytucja, jako ustawa zasadnicza, jest najważniejszym aktem

prawnym na terenie państwa. Reguluje całokształt ustroju

politycznego państwa, określa istniejące w  nim organy władzy i relacje

między nimi. Zawiera też zbiór najważniejszych praw, wolności 

i  obowiązków obywateli. Najstarszym polskim dokumentem

regulującym kwestie związane z  ustrojem państwa były Prawa

Kardynalne uchwalone na sejmie w 1768 r. Zawierały prawa

utrwalające przewagę gospodarczą i społeczną szlachty oraz system

rządów oparty na wolnej elekcji i dominującej pozycji szlachty. 

Wciąż silne dążenie do reformy państwa doprowadziło do zwołania

w 1788 roku sejmu nazwanego Wielkim lub Czteroletnim.

Rezultatem jego prac było uchwalenie Konstytucji 3 maja. Była ona

pierwszą polską konstytucją i to dzięki niej Polska stała się

państwem konstytucyjnym. Ustawa zasadnicza powstała na

płaszczyźnie myśli politycznej oświecenia i zgodnie z jej duchem

regulowała całokształt ustroju państwowego, w tym trójpodział

władzy. Do czasu odbudowy Państwa Polskiego na jego terenie

obowiązywały prawa państw zaborczych. 

W 1807 Napoleon utworzył niewielkie Księstwo Warszawskie, nadając

mu konstytucję. W 1815 roku, na mocy postanowień kongresu

wiedeńskiego, powstało Królestwo Polskie, któremu konstytucję nadał

car Rosji Aleksander I (Konstytucja Królestwa Polskiego). Po upadku

Powstania Listopadowego zastąpiono ją Statutem Organicznym.

Natomiast po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Sejm

Ustawodawczy w 1919 roku uchwalił tymczasowy dokument, nazwany

Małą Konstytucją. 

17 marca 1921 roku uchwalono pierwszą nowoczesną polską

konstytucję. Według jej zapisów parlament złożony z sejmu i senatu

zyskał niezwykle duże uprawnienia. Większość z nich przypadła

sejmowi. Uprawnienia władzy wykonawczej zostały znacznie

ograniczone i w dużym stopniu uzależnione od parlamentu. 

W 1926 roku miał miejsce przewrót majowy. W jego efekcie obalony

został ustrój demokratyczny i wprowadzono autorytaryzm. Jednym z

głównych zadań nowej władzy stało się stworzenie prawnych podstaw

do przekazania większości uprawnień władzy wykonawczej.

Pierwszym krokiem było uchwalenie noweli sierpniowej jeszcze w

1926 roku. Prace nad nową konstytucją zakończyły się w 1935 roku.

Uchwalono wówczas konstytucję kwietniową, która przekazywała

większość uprawnień władzy wykonawczej. Pozycja organów władzy

ustawodawczej została  znacznie ograniczona. Rząd natomiast działał

w oparciu o tzw. domniemanie kompetencji, co oznacza, że

kierował wszystkimi sprawami niezastrzeżonymi dla innych

organów władzy. Ponadto, był odpowiedzialny politycznie

przed prezydentem, który mógł go w każdej chwili odwołać. 

Nowa komunistyczna rzeczywistość polityczna, jaka nastała

w Polsce po zakończeniu II wojny światowej, znalazła odbicie

w kolejnej polskiej ustawie zasadniczej. Poprzedziło ją

uchwalenie w 1947 roku ustawy o ustroju i zakresie działania

najwyższych organów RP, nazywanej Małą Konstytucją.

Dokument ten wprowadził w strukturze władzy państwa

polskiego nowy zbiorowy organ – Radę Państwa. Łączyła ona

w sobie kompetencje władzy wykonawczej, ustawodawczej 

i sądowniczej. Właściwa konstytucja została uchwalona 

w 1952 roku. Była ona wyrazem całkowitej zależności

państwa polskiego od Związku Sowieckiego i rządzącego tym

państwem Józefa Stalina. Poprzez likwidację urzędu

prezydenta i utrzymanie Rady Państwa, jako instytucji

łączącej w sobie władzę wykonawczą i ustawodawczą,

nastąpiło odejście od zasady trójpodziału władzy. Choć

dokument stwarzał wrażenie jego istnienia, to 

w rzeczywistości system rządów opierał się na zasadzie

jednolitości władzy. 

Upadek rządów komunistycznych w Polsce w 1989 roku,

doprowadził także do zainicjowania prac nad nową

konstytucją. Uchwalenie jej poprzedziło wprowadzenie 

w konstytucji z czasów PRL kilku modyfikacji, które

obowiązywały do 1997 roku. Prace nad konstytucją

przebiegały w atmosferze licznych sporów. Ostateczny tekst

konstytucji został przyjęty przez Zgromadzenie Narodowe 2

kwietnia 1997 roku. Kolejnym krokiem na drodze 

do zatwierdzenia konstytucji było jej zaakceptowanie przez

naród w drodze referendum. Już od początku swojego

istnienia obecna ustawa zasadnicza budziła gorące spory. Nie

wszystkim odpowiadały zawarte w niej zapisy będące próbą

kompromisu między, często sprzecznymi, żądaniami różnych

grup społeczeństwa. Jednak możliwość toczenia sporów 

o treść tego dokumentu jest jednym z podstawowych

przejawów demokracji w państwie, a na straży tego ustroju ta

właśnie konstytucja stoi. 

Dzieje polskiego konstytucjonalizmu trwają już ponad dwa

wieki. Tylko jedno państwo wyprzedza pod tym względem

Polskę i są to Stany Zjednoczone Ameryki, które swoją

konstytucję uchwaliły w 1787 roku. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska


Za panowania którego króla została uchwalona konstytucja? (nazwisko) 

O Konstytucji 3 maja mówi się jako kompromisie … -królewskim 

Twórcy Konstytucji 3 Maja określili ją jako „ostatnią wolę i […] gasnącej Ojczyzny”. 

Jako która w Europie została spisana Konstytucja 3 maja? 

W ilu artykułach była ujęta Konstytucja 3 maja? 

W którym wieku spisano Konstytucję 3 maja? (słownie)  

Które państwo oprócz Polski obchodzi Święto Konstytucji 3 maja? 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Krzyżówka

8. Czym zaczyna się konstytucja? 

9. Inna nazwa konstytucji – ustawa… 

10. Obraz na ilustracji obok został namalowany przez Jana … 

11. Miasto, w którym jest przechowywany rękopis

Konstytucji 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.


