
Test Wiedzy o Konstytucji 3-go Maja 
 

Odpowiedzi: 
 

1. W którym roku powstała Konstytucja 3 Maja? 1791 r. 
 

2. Co może być przedmiotem naszej dumy w kontekście Konstytucji Majowej? Była drugą tak 
postępową w świecie, po amerykańskiej (1787). (Niektóre źródła podają że trzecią, jeszcze 
po szwedzkiej, 1789). I pierwszą w Europie.Słynna Kostytucja Francuska powstała kilka 
miesięcy później. Konstytucja polska stanowiła bardzo dobre prawo. 

 
3. Jaki był kontekst historyczny powstania Konstytucji?  

Przypomnijmy: w XVIII w, po latach świetności Państwa Polskiego, Rzeczpospolita chyli 
się ku upadkowi. W 1767 roku tzw. Sejm Repniowski podejmuje uchwały, których 
gwarantem staje się caryca Rosji Katarzyna II. Od tego czasu Polska staje się silnie zależna 
od sąsiada. Doprowadza to do kryzysu państwowości m.in wojny domowej wywołanej 
przez konfederatów barskich niegodzących się na protektorat Rosji, porwania króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego a w końcu, w 1772 roku, do I. rozbioru Polski. 
Konieczność ratowania świetności Rzeczypospolitej była nieunikniona. Przeprowadzono 
reformy gospodarcze, monetarne, kulturalne, częściowo zniesiono pańszczyznę, 
wprowadzono cło generalne, zakładano wiele fabryk, manufaktur i kompanii handlowych. 
W 1788 roku, za zgodą Rosji (sytuacja sprzyjała; Rosja była wtedy zaangażowana w wojnę 
z Turcją, a Prusy wydawało się, sprzyjają Polsce) powołany został tzw. Sejm Wielki;  był to 
początek reformy ustrojowej, której ukoronowaniem miała być Konstytucja 3 Maja.  

 
4. Opisz w 2-3 zdaniach istotę  i znaczenie postanowień Konstytucji 3 Maja? Została 

uchwalona „dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny 
naszej i jej granic". Konstytucja regulowała wreszcie, w duchu oświeceniowym organizację 
władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli, w podupadającej Polsce.  

 
5. Wymień autorów projektu konstytucji? Przede wszystkim Ignacy Potocki, król Stanisław 

August Poniatowski i ks. Hugo Kołłątaj. Można jeszcze dodać  takie nazwiska, jak: 
Stanisław Staszic, Adam Czartoryski, Ignacy Scypion Piattoli (ciekawa postać - spolszczony 
Włoch, sekretarz i bibliotekarz króla Stanisława Poniatowskiego. Odszedł od króla, kiedy 
ten przystąpił do Targowicy). Józef Wybicki, i Julian Ursyn Niemcewicz. W sumie w 
sprawę zaangażowanych było 60 osób.   

 
6. Dokończ myśl Stanisława Staszica:  „Paść może i Naród wielki –zginąć  tylko nikczemny.„ 

 
7. Czemu poświęcił swoje życie Hugo Kołłątaj, rektor UJ, chociaż zmarł w samotności i 

zapomnieniu? Kołłątaj pisał o sobie: „Dwa tylko były przedmioty które zajęły całe moje 
życie: poprawa wychowania publicznego i poprawa rządu mojego narodu” . Życie tego 
wybitnego myśliciela polskiego Oświecenia to jednak znacznie ,znacznie więcej. Hugo 
Kołłątaj herbu Kotwica (ur. 1 kwietnia 1750 w Dederkałach Wielkich na Wołyniu, zm. 28 
lutego 1812 w Warszawie) – polski polityk, publicysta oświeceniowy, katolicki prezbiter, 
kanonik, satyryk, geograf, w latach 1783 – 1786 rektor Komisji Edukacji Narodowej, 
Działacz  Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych i Komisji Edukacji Narodowej (stworzył 
jej podstawy(  oraz twórcą planu rozbudowy szkół w całym kraju. W latach 1777 – 80 z 
ramienia KEN dokonał reformy Akademii Krakowskiej – wprowadził między innymi 
wykłady z nauk przyrodniczych i literatury polskiej, umożliwił dostęp do nauki studentom 
pochodzącym z mieszczaństwa, uporządkował sprawy majątkowe akademii, a także 
umożliwił rozwój postępowych idei i poprawił poziom naukowy uczelni. W latach 1782 – 
86 pełnił funkcję rektora. W 1779 roku  w Warszawie zgromadził prężny zespół 



publicystów zwany kuźnicą kołłątajowską, Jako publicysta zajmował się przede wszystkim 
nauką, oświatą i wychowaniem. Autor słynnej korespondencji „Do Stanisława 
Małachowskiego, referendarza koronnego. O przyszłym sejmie Anonima listów kilka”, 
która ukazała się  w latach 1788-1789 w kolejno pisanych częściach: Pomagał także przy 
tworzeniu konstytucji 3 maja. W czasie Sejmu Czteroletniego należał do najaktywniejszych 
działaczy stronnictwa patriotycznego. Uczestnik Insurekcji Kościuszkowskiej.  Więziony 
przez Rosjan i Austriaków. Siedząc w więzieniu w Ołomuńcu w latach 1802-1806 napisał 
wielkie dzieło natury geograficznej "Rozbiór krytyczny zasad historii o początkach rodu 
ludzkiego". Dzieło to zostało wydane w trzech tomach jednak dopiero w 1842 i było ono 
znakomitym na ówczesne czasy systemem geografii ogólnej, pełnym świeżych i twórczych 
myśli. Kołłątaj jasno określał pojęcie czasu geologicznego i analizę procesów 
geologicznych Podjał również próbę analizy wpływów środowiska na społeczeństwo dając 
podwaliny pod system antropogeografii , wyprzedzając swoją epokę.  Zmarł w Księstwie 
Warszawskim. Odsuwany przez wrogów od aktywnego współuczestniczenia w życiu 
społecznym i politycznym, zmarł w samotności i zapomnieniu. 

 
8. Dokończ myśl Hugo Kołłątaja: Nie mamy fortec, kraj nasz na wszystkie strony otwarty, nie 

może być inaczej zasłoniony, tylko ….........  piersiami obywatelów.  
 

9. Dokończ myśl Ignacego Potockiego: Konstytucja 3 maja była ostatnią wolą 
i …..testamentem gasnącej Ojczyzny. 

 
10. Wymień najważniejsze postanowienia / zmiany zawarowanych w Konstytucji 3 maja. 

Zmiany były przede wszystkim polityczne, mniej społeczne. Więc   
1. Wolność wyzwania (chociaż religią panującą pozostawał katolicyzm. 
2. Polska stawała się monarchią parlamentarną,  
3. Likwidacji uległa odrębność urzędów Polski i Litwy;  
4. Zniesiono liberum veto, wolne elekcje, (tron miał być dziedziczny), konfederacje;  
5. Decyzje sejmu miały być wiążące dla sejmików wojewódzkich;  
6. Sejm składał się z dwóch izb - wybierany  na dwuletnią kadencję;  
7. Głową rządu stawał się król - jego decyzje, by weszły w życie, wymagały kontrasygnaty 

ministrów, którzy z kolei byli odpowiedzialni przed sejmem.  
8. Osłabienie pozycji magnaterii.  
9. 100-tysięczna, zreorganizowana armia.  
10. Odpowiedzialność rządu przed sejmem.  
11. Opodatkowanie szlachty (10%) i kleru (20%). 
12. Zwiększenie znaczenia politycznego miast.  
13. Chłopi przeszli pod opiekę rządu.   

 
11. Jaki charakter miały prace przygotowawcze nad Konstytucją? Niejawne. Aby nie dopuścić 

za wcześnie opozycji do głosu. 
 

12. Dlaczego Konstytucję 3 maja uchwalono na początku maja? Bo większość posłów opozycji, 
sprzeciwiających się konstytucji była jeszcze na urlopie wielkanocnym.  

 
13. Kto z niesławnych posłów protestował najgłośniej przeciwko konstytucji? Poseł ziemi 

kaliskiej Jan Suchorzewski, przekupiony przez ambasadora rosyjskiego. Miał się 
wypowiedzieć: „nie czytałem wprawdzie, ale projekt ten, jak mi mówiono, wywraca 
wolność polską”. Patrz również pytanie nr 16 

 
14. W jakiej sytuacji widzimy go na obrazie, będącym przedmiotem pytania 32? Suchorzewski 

próbuje zabić nożem swojego synka, chłopczyk wyrywa się ojcu, a za rękę z nożem łapie 
Stanisław Kublicki, poseł inflancki, jeden z najaktywniejszych działaczy stronnictwa 
proreformatorskiego w Sejmie. Z kieszeni Suchorzewskiego wysypała się talia kart – aluzja 



do sposobu przekupienia go przez rosyjskiego ambasadora Stackelberga i przez 
Branickiego. Poseł kaliski, chociaż nie był dobrym graczem, nieoczekiwanie zaczął 
wygrywać wielkie sumy, przy jednoczesnej energicznej akcji werbunkowej partnerów od 
stolika. Scena ta rzeczywiści rozegrała się na Zamku Królewskim. Dalsze losy 
Suchorzewskiego: Zbulwersowany synobójczym gestem posła biskup kamieniecki Adam 
Stanisław Krasiński miał powiedzieć: ogolić łeb wariatowi i odesłać do czubków. W 1791 
Suchorzewski wydał Uwagi nad konstytucją polską 3 maja 1791. Wyjechał do Sankt 
Petersburga, w 1792 przystąpił do konfederacji targowickiej i został jej konsyliarzem. W 
czasie insurekcji kościuszkowskiej Sąd Najwyższy Kryminalny skazał go na karę śmierci 
przez powieszenie, wieczną infamię, konfiskatę majątków i utratę wszystkich urzędów. 
Wobec nieobecności skazanego, wyrok wykonano in effigie 29 września 1794. In effigie 
(łac. w obrazie) – był to obecny w prawie europejskim od czasów średniowiecza przepis 
pozwalający na wykonanie kary śmierci na wizerunku przestępcy zmarłego, który nie 
doczekał terminu egzekucji lub też zbiegł.  Formułę tę zastosował Sąd Najwyższy 
Kryminalny w czasie insurekcji kościuszkowskiej, wykonując wyrok na przywódcach 
konfederacji targowickiej 29 września 1794. 

 
15. Jaki charakter miało uchwalenie Konstytucji 3 Maja? Był to swoisty zamach stanu. Akt ten 

doszedł do skutku przy zastosowaniu uproszczonej procedury, na jednodniowej sesji sejmu 
(po siedmiu godzinach obrad), bez dokładnego przeliczenia głosów i w nadzwyczajnym 
trybie. 

 
16. Jaki był przebieg dramatycznych wydarzeń sejmowych  poprzedzających uchwalenie 

Konstytucji? Nielicha historia. Kiedy przygotowywany w kilkumiesięcznej ciszy projekt 
„ustawy rządowej” był już gotów, rozmaite jego warianty dość długo kursowały pomiędzy 
autorami pierwotnego zarysu, czyli Stanisławem Augustem, Ignacym Potockim, Hugonem 
Kołłątajem i Scypionem Piattolim. 25 marca ksiądz Hugo zredagował projekt niemal 
ostateczny. Postanowiono oddać projekt pod głosowanie w sposób nagły, kiedy znakomita 
większość niczego się niespodziewających posłów opozycyjnych lub chwiejnych oddawać 
się będzie błogim wczasom poświątecznym. Termin wyznaczono na wigilię imienin 
królewskich, zaraz jednak przeniesiono go na dzień bezpieczniejszy, bliższy, to znaczy na 5 
maja. Lecz u samego schyłku kwietnia tajemnica przeniknęła do posła pruskiego (Goltza) i 
do rosyjskiego (Bułchakowa). Na wszystkie strony ruszyli ze stolicy gońcy konni, mający 
alarmowa opozycję, no i dwory, zwłaszcza berliński. W odpowiedzi na to stronnictwo 
patriotyczno- królewskie, które ze względu na podobieństwa programowe rozpoczęły 
współpracę tworząc jedno stronnictwo, postanowiło raz jeszcze przybliżyć termin. Wybór 
padł na dzień 3 maja. Wieczorem, 2 maja, klub patriotyczny odbył w Pałacu 
Radziwiłłowskim posiedzenie. 84 senatorów i posłów podpisało projekt konstytucji. 
Mieszczanie na kredyt wiwatowali po ulicach, czcili prawo, z którym nie zdążyli się jeszcze 
zapoznać. Od rana posłowie i zwarty tłum szlacheckich oraz plebejskich arbitrów zapełnił 
izbę sejmową. Na galeriach znalazło się mnóstwo  niewiast, które ustalonym od trzech lat 
obyczajem rozgrzewały temperaturę obrad. Przybyli wszyscy obecni w stolicy 
opozycjoniści, otoczeni zbrojnymi poplecznikami. Króla otaczali uzbrojeni szambelanowie. 
Przy samym tronie stanęli brygadier Wielhorski, pułkownik Hoffman i Jan Potocki. Wojsko 
wypełniało dziedziniec zamkowy, mieszczanie pobliskie ulice i bramy. 
O godzinie 11:00 rano marszałek Stanisław Małachowski, mający tuż za sobą generałów 
Józefa Poniatowskiego i Gołkowskiego, trzykrotnym uderzeniem laski otworzył 
posiedzenie. Przemówił krótko, wzywając do odczytania depesz naszych dyplomatów. 
Postępował w myśl ułożonego planu. Niepomyślna treść owych doniesień miała przekonać 
zebranych o konieczności szybkiego działania. 
Nie zdecydowano się na zamkniecie ust, na zwyczajne zakrzyczenie opozycji i sesja wlokła 
się przez siedem śmiertelnie męczących godzin. Poseł Jan Suchorzewski dokonywał 
dramatyczno- błazeńskich gestów protestu, m.in. groził, że zabije swego sześcioletniego 
syna (którego przywlókł do izby), czy tez rzucił się na ziemię u stóp tronu, gdzie go 



podobno w tłoku podeptano. 
0 18:00 wieczorem, wezwany zgodnym, chóralnym okrzykiem 110 posłów, olbrzymiej 
większości arbitrów i całego wojska z podwórza, Stanisław August Poniatowski zaprzysiągł  
odczytany już tekst Konstytucji. Zaraz też ruszył do katedry św. Jana, by powtórzyć to przed 
ołtarzem. Wielki, zbity tłum tłoczył się za królem,w izbie zostało 72 posłów opozycyjnych. 
 

17. Z jakiego organu prasowego Polacy dowiadywali się o postępach prac na Konstytucją?  
Była to „Gazeta Narodowa i Obca”, pod redakcją Juliana Ursyna Niemcewicza, wydawana 
dwa razy w tygodniu.  

18. Zacytuj początek preambuły Konstytucji 3 maja?  
Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucyi narodowej 
jedynie zawisł, długiem doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady..... 

 
19. A jak dla porównania zaczynała się Konstytucja amerykańska, na której wzorowało się 

wiele innych konstytucji europejskich? My, naród[2] Stanów Zjednoczonych, w celu 
tworzenia doskonalszej unii, ugruntowania sprawiedliwości, zapewnienia spokoju 
wewnętrznego, umożliwienia wspólnej obrony, popierania ogólnego dobra i 
zagwarantowania wolności dla nas samych i dla naszych potomków, uchwalamy i 
ustanawiamy niniejszą Konstytucję Stanów Zjednoczonych Ameryki.  

 
20. Jak zaczyna się, w preambule, współczesna Konstytucja polska?  

PREAMBUŁA  
W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,odzyskawszy w 1989 roku możliwość 
suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski - wszyscy 
obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, 
sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości 
wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – 
Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną 
ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i 
ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej 
Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z 
ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi 
po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny 
Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa 
człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa 
obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w 
poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy 
Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na 
poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz 
na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, 
którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby 
czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i 
obowiązku solidarności z innymi,a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną 
podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
21.  Jak szybko wiadomość o uchwaleniu Konstytucji obiegła Europę? Już po 10-14 dniach 

(zamiast po 3 tygodniach, więc jak na owe czasy naprawdę szybko). Od razu zyskała miano 
sensacji, budząc niemal wszędzie powszechny entuzjazm. Nazwano ją  
„Rewolucją bez gwałtów”. 

 
22. Jak długo trwała realizacja uchwał Konstytucji 3 Maja? Niecały rok. Proces realizacji 

przerwała Targowica i III i rozbiór Polski (1795).  
 

23. Jakich Polaków-zdrajców nie wolno zapomnieć, mówiąc o historii  Konstytucji 3 Maja? 



Byli to hetman wielki koronny Ksawery Branicki, hetman wielki koronny Seweryn 
Rzewuski, Szczęsny Potocki oraz zdrajcy biskupi: Józef Kossakowski, Ignacy Massalski, 
Wojciech Skarszewski i Michał Roman Sierakowski, który pełnił funkcję naczelnego 
kapelana konfederacji targowickiej. Nazwiska zdrajców powieszonych na Rynku 
Warszawskim w roku 1794 podczas Insurekcji Kościuszkowskiej: Piotr Ożarowski, Józef 
Zabiełło,Szymon Marcin Kossakowski, biskupi Józef Kossakowski i Józef Ankwicz. Druga 
fala miała miejsce w czasie rozruchów ludności Warszawy 28 czerwca 1794 r. zostali wtedy 
powieszeni min Antoni Stanisław Czetwertyński-Światopełk, biskup Ignacy 
Massalski.Przypadki te są podobne do wydarzeń z Paryża 1792 r. (tzw septemberyzacje) 
choć były przeprowadzone na małą (w porównaniu z francuską) skalę. In effigie 
powieszono następujących targowiczan: Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki, Seweryn 
Rzewuski, Jerzy Wielhorski, Antoni Złotnicki, Adam Moszczeński, Jan Zagórski, Jan 
Suchorzewski, Michał Kobyłecki, Jan Świejkowski, Franciszek Hulewicz, Jakub Szmul, 
Kazimierz Raczyński, Teofil Załuski, Stanisław Bieliński, Florian Drewnowski, Antoni 
Pułaski, Michał Łopott, Jacek Małachowski, Tadeusz Włodek, Ignacy Łobarzewski, Adam 
Podhorski, Kurdwanowski (za Lelewelem). 

 

A pamiętasz ten tekst?  
Nic nie widać stąd gdzie stoję 
Gęsto krążą w słońcu głowy 
Tłum napiera na konwoje 
Wokół prostych trzech rusztowań 
Każdy krzyczy co innego 
Nazbierało się wściekłości 
Pcha się jeden na drugiego 
Dziś będziemy bezlitośni 
Król gdzieś w oknie stoi ponoć 
Nic dziwnego że się kryje 
Różnie może być z koroną 
Gdy hetmańskie cierpną szyje 
Nie dla żartu biskupowi 
Postawili szubienicę 
Pustą pętlą wiatr kołysze 
Nie wiadomo kogo złowi 
Krzyk się wzmaga - pierwszy w górze 
Stąd nie widać tylko który 
Nie chciałbym być w jego skórze 
Dla nas też już kręcą sznury 
Drugi dynda wrzawa wściekła 
Mało tryumfu gniew w zenicie 
Tamci w drodze już do piekła 
A nam walczyć tu o życie! 
Trzeci szarpie się jak umie 
Coś tłumaczy klęka pada 
Bo niełatwo mu zrozumieć 
W taki sposób słowo zdrada 
Zawisł - Tańczy przez minutę 
Życie w nim ugrzęzło twardo 
Jeszcze w pętli kopie butem 
Z płaczem wstydem i pogardą 
Wiszą zdrajcy takie czasy 



Będą wisieć przez dni parę 
Wrony drzeć z nich będą pasy 
Jak się drze sztandary stare 
Może wreszcie coś się zmieni 
Coś wyniknie z tej roboty 
Zanim zdejmą ich z szubienic 
Żeby w trumnach złożyć złotych 

Jacek Kaczmarski 1980 
 
 

24. Jakie było znaczenie Konstytucji 3 Maja dla Polaków i świata? Pomimo późniejszego II 
rozbioru Polski, Konstytucja 3 maja wpłynęła na późniejsze ruchy demokratyczne 
w świecie. Po utracie niepodległości w 1795, przez 123 lata rozbiorów, przypominała 
Polakom o walce o niepodległość. Zdaniem Ignacego Potockiego była ostatnią wolą 
i testamentem gasnącej Ojczyzny.  Wielkie osiągnięcies narodu chcącego zachować 
niezależność państwową, zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego 
kraju. Na długie lata późniejszej niewoli byłą krzepiącym wspomnieniem o sile i mądrości 
Polaków. Że po bezrządziu i bałaganie mogliśmy samodzielnie wrócić do normalności, 
tworząc podwaliny pod silne i nowoczesne państwo. Ze możemy dojść do konsensusu i  
zrobić coś razem 

 
25. Kto najprawdopodobniej skomponował Mazurka 3 maja, najsłynniejszą melodię i pieśń, 

upamiętniającą Konstytucję Majową? Fryderyk Chopin, chociaż oficjalnie podaje się, że 
autor pozostaje nieznany. 

 
26. Kto jest autorem słów Mazurka 3 maja  i kiedy powstały? Rajnold Suchodolski, twórca 

wielu patriotycznych pieśni polskich, m.in. Polonez Kościuszki i Dalej bracia do bułata. 
Słowa „Mazurka” powstały w 40-tą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, na kilka 
tygodni przed bohaterską śmiercią autora w wieku 27 lat w Powstaniu Listopadowym. 

 
27. Zacytuj przynajmniej jedną zwrotkę Mazurka 3 maja.  

Witaj majowa jutrzenko, 
świeć naszej polskiej krainie, 
uczcimy ciebie piosenką, 
która w całej Polsce słynie. 
Witaj Maj, piękny Maj, 
U Polaków błogi raj./bis 
 
Witaj dniu trzeciego Maja, 
który wolność nam zwiastujesz, 
pierzchła już ciemięzców zgraja, 
Polsko dzisiaj tryumfujesz. 
Witaj Maj... 
 
Wrogów tłuszcze wyrok Boski 
zmiótł z powierzchni polskich łanów, 
znikła boleść, znikły troski, 
nie ma w Polsce obcych panów. 
Witaj Maj... [1] 

 
28. Jak brzmiała oryginalna pierwsza zwrotka Mazurka 3 maja?  Dlaczego została zmieniona?  

Witaj majowa jutrzenko, 



Świeć naszej polskiej krainie! 
Uczcimy ciebie piosenką, 
przy hulance i przy winie. 
Witaj Maj, piękny Maj, 
U Polaków błogi raj! 

Chodziło o zwrot „Przy hulance i swawoli”, który w XX. w miał negatywne znaczenie, 
chociaż pierwotnie oznaczał radosną uroczystą zabawę. Tekst został zmieniony w 1919 r., 
wedle intencji władz, które z Mazurka 3 Maja chciały uczynić pieśń państwową. 

 
29. Mazurek 3 Maja, podobnie jak i wiele innych wolnościowych patriotycznych pieśni polskie 

były znane w Europie. Kto z ówczesnych wielkich kompozytorów europejskich włączył 
Melodię Witaj, majowa jutrzenko  (inny tytuł Mazurka 3 Maja) do jednego ze swoich 
wielkich utworów?  Ryszard Wagner do swojej uwertury Polonia (1832). „Polska walka о 
wolność przeciwko przemocy - pisał Wagner - napełniła mnie rosnącym 
entuzjazmem...Pieśni powstania listopadowego, wraz z wieścią о tym zrywie 
narodowowyzwoleńczym, wyszły poza granice ziem polskich docierając do świadomości 
mieszkańców wielu krajów Europy. 

 
30. Gdzie obecnie odbywają się coroczne obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja i co jest 

głównym elementem tej uroczystości? Na Placu Zamkowym w Warszawie. Ceremonialne 
podniesienie flagi państwowej na maszcie Wieży Zegarowej zamku Królewskiego i 
odśpiewanie Mazurka 3 Maja. W programie obchodów jest też m.in. odczytanie preambuły 
Konstytucji, przemówienie prezydenta, 21 salw armatnich, przegląd i parada pododdziałów 
Wojska Polskiego, popis orkiestr wojskowych. 

 
31. Jaki obraz słynnego malarza polskiego upamiętnia uchwalenie Konstytucji? W jakim celu 

go namalował?  „Konstytucja 3 maja” Jana Matejki, namalowany dla uczczenia 100 -nej 
rocznicy tego wydarzenia (obecnie .eksponowany w Muzeum Narodowym w Warszawie) 
Zaprezentowany przez artystę we Lwowie w 1891 r., z przeznaczeniem, aby zawisł w sali 
sejmowej odrodzonej Rzeczypospolitej.  

 
32. Co przedstawia ten obraz? Płótno przedstawia pochód posłów z Zamku Królewskiego do 

kolegiaty św. Jana w celu ponownego zaprzysiężenia wraz z królem tekstu konstytucji 
uchwalonej przez Sejm Czteroletni zwany Wielkim. Pochód przemieszcza się ulicą 
Świętojańską wśród rozentuzjazmowanego tłumu mieszkańców Warszawy. 

 
33. Czyja postać jest uwieczniona w centrum tego obrazu?  

 Marszałek Sejmu Czteroletniego,, Stanisław Małachowski, który 3 maja 1791 roku 
             przewodniczył obradom sejmu i doprowadził do uchwalenia konstytucji, mimo ogromnego 
             napięcia, oporu opozycji i rozmaitym przeszkodom formalnym.  
 

34. Ile postaci historycznych, w mniejszym lub większym stopniu związanych z Konstytucją 3 
maja, przedstawił na obrazie jego twórca?  

 C. Dziewiętnaście. Byli to (wytłuszczene nazwiska najbardziej znane) 
1. Stanisław August Poniatowski (1732-1798)  
2. Jan Dekert (1738-1790)  
3. Elżbieta Grabowska (1748-1810), morganatyczna małżonka króla 
4. Jan Kiliński (1760-1819)  
5. Klemens Maria Hofbauer (1751-1820)  
6. Antoni Stanisław Czetwertyński-Światopełk (1748-1794)  
7. Franciszek Ksawery Branicki (1730-1819)  
8. Hugo Kołłątaj (1750-1812)  
9. Ignacy Potocki (1750-1809)  
10. Adam Kazimierz Czartoryski (1734-1823)  



11. Stanisław Małachowski (1736-1809) , postać centralna 
12. Ignacy Zakrzewski (1745-1802)  
13. Tadeusz Kościuszko (1746-1817)  
14. Kazimierz Sapieha (1754-1798)  
15. Jan Suchorzewski (?-d. 1809)  
16. Kazimierz Konopka (1769-1805)  
17. Stanisław Staszic (1755-1826)  
18. Andrzej Zamoyski (1716-1792)  
19. Józef Poniatowski (1763-1813)  
20. chłop  
21. stary Żyd 

 
 

35.  Dokończ poniższą strofę Ignacego Krasickiego, mistrza poetyckiej perswazji: "Święta 
miłości kochanej ojczyzny, czują cię tylko.... 

 
 "Święta miłości kochanej ojczyzny 
czują cię tylko umysły poczciwe 
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny 
Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe 
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, 
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe,  
Byle cię można wspomóc, byle wspierać 
Nie żal żyć w nędzy nie żal i umierać".  

 
36. Jacy dwaj wybitni dowódcy polscy stanęli w obronie Konstytucji w wojnie polsko-

rosyjskiej 1792 r.?  Książę Józef Poniatowski (bitwa pod Zieleńcami) i Tadeusz Kościuszko 
(bitwa pod Dubienką, ze świetnie przygotowanymi fortyfikacjami wojsk polskich). 

 
37. Co ostatecznie zdecydowało o niemożności obrony Konstytucji 3 Maja? Druzgocąca 

przewaga Rosji, która po wygranej wojnie z Turcją skierowała do Polski 100-tysięczną 
armię (największą w Europie). Strona polska mogła przeciwstawić najeźdźcy niecałe 50 
tysięcy niezbyt dobrze wyszkolonego wojska. Narastająca niechęć Austrii i Prus. 
Bezpośredni list Katarzyny II do króla, z żądaniem zaprzestania zbrojnego oporu, pod 
groźbą bankructwa (król miał prawie 40 mln złotych polskich długu). Zdrada Targowicy. 
Przewaga tendencji ugodowych  i kapitulanckich w Rządzie Praw (stosunek głosów 7:5) 

 
38. Jaki związek z Konstytucją 3 Maja ma budowany w Warszawie Kościół Opatrzności Bożej”   

Jest to kontynuacja historycznej inicjatywy (ściślej: specjalnej ustawy) Sejmu 
Czteroletniego z roku 1792 , w której mówi się o wybudowaniu świątyni - votum 
wdzięczności za Konstytucję. Budynek świątyni wznoszony jest u zbiegu ulicy Ks. Prymasa 
Augusta Hlonda i alei Rzeczypospolitej w Wilanowie. Świątynia jest elementem składowym 
kompleksu Centrum Opatrzności Bożej, w którym zawiera się również Muzeum Jana Pawła 
II i Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Panteon Wielkich Polaków.Centrum Opatrzności 
Bożej to instytucja kultury powołana przez ks. kardynała Kazimierza Nycza, Arcybiskupa 
Metropolitę Warszawskiego. Jednym z działań podjętych przez Centrum jest organizacja 
Dnia Dziękczynienia. Ks. Kard. Kazimierz Nycz ustanowił każdą pierwszą niedzielę 
czerwca Dniem Dziękczynienia. Idea tego dnia jest związana z kontynuacją historycznej 
inicjatywy (specjalna ustawa) Sejmu Czteroletniego z roku 1792 (votum wdzięczności za 
konstytucję). Z Centrum Opatrzności Bożej ściśle współpracują Centrum Myśli Jana Pawła 
II oraz Instytut Papieża Jana Pawła II, założone w 2006. 

 
39. Co wiesz o zamyśle i architekturze tego Kościoła?  



Świątynia Opatrzności Bożej z zewnątrz będzie miała kształt sześcianu z kopułą. W 
przestrzenną formę tego sześcianu wpisane będzie okrągłe wnętrze świątyni, 
przypominające rzymski Panteon. Konstrukcja będzie budowlą o kilku kondygnacjach. 
Część parterową wypełni przestrzeń sakralna z ołtarzami i kaplicami upamiętniającymi 
najważniejsze wydarzenia z historii Polski, mające na przestrzeni setek lat wpływ na 
formowanie się polskiej tradycji religijnej i kulturowej. Nad nawą boczną, okalającą 
pierścieniem nawę główną, zlokalizowano Muzeum Jana Pawła II i Księdza Kardynała 
Wyszyńskiego. Pod posadzką, w kościele dolnym, stworzony został tzw. Panteon Wielkich 
Polaków – miejsce pochówku i upamiętnienia najbardziej zasłużonych polskich patriotów 
oraz ludzi kultury i nauki 
Urbanistyczną podstawę całego kompleksu Świątyni Opatrzności Bożej stanowią cztery 
Drogi: Walki, Kultury, Cierpienia i Modlitwy. Zaczynają się one wejściowymi łukami-
bramami. Drogi te mają symbolizować nowe zadania dla społeczeństwa. Pierwsza – ma stać 
się drogą pojednania narodowego, ekumenicznego i europejskiego, i będzie związana z 
Instytutem Jednania; druga – z Instytutem i Muzeum Jana Pawła II; trzecia – będzie 
przechodzić przy Instytucie Życia, gdzie znajdą się instytucje charytatywne, hospicjum dla 
ok. 30 osób i stacja krwiodawstwa; przy czwartej drodze stanie Instytut Odrodzenia, który 
został zaprojektowany wraz z amfiteatrem i z myślą o spotkaniach młodzieży. Wszystkie 
drogi wyznaczają kształt czterech Dziedzińców: 

• Ojczyzny (dla zgromadzeń religijno-patriotycznych)  
• Ludu Bożego, ze stacjami Drogi Krzyżowej i płaskorzeźbami upamiętniającymi 

ważne bitwy w dziejach Polski i "Polską Drogę Krzyżową"  
• Życia  
• Chwały (czyli wspomniany amfiteatr). 

Każda Droga dochodzi do samej świątyni i kończy się portalem. Do kościoła prowadzić 
mają monumentalne schody. Bryła świątyni to rotunda zwieńczona owalną kopułą. Została 
ona zaprojektowana jako jednoprzestrzenne wnętrze. W nawie głównej będzie 1500 miejsc 
siedzących i zostanie ona oddzielona od nawy bocznej filarami. Codzienne Msze święte 
będą odprawiane w kaplicy Najświętszej Maryi Panny. Nad wejściem głównym została 
zaprojektowana rozeta symbolizująca Opatrzność Bożą. Posadzka prezbiterium będzie nieco 
podniesiona, za ołtarzem zawiśnie ogromny krzyż na tle ażurowej konstrukcji. 

Kaplice i ołtarze usytuowane będą tak, by umożliwić odwiedzającym Świątynię 
chronologiczne prześledzenie kolejnych najistotniejszych wydarzeń w historii Polski. 
Ołtarze utworzą historyczny trakt, który pozwoli spojrzeć na dzieje Polski w perspektywie 
działania Opatrzności Bożej. Cztery kaplice, rozmieszczone na planie kwadratu, to: 

• Kaplica Chrztu przypominająca o początkach chrześcijaństwa na ziemiach polskich – 
o Chrzcie Polski i Zjeździe Gnieźnieńskim oraz dwóch pierwszych centrach 
chrześcijaństwa: Gnieźnie i Poznaniu;  

• Kaplica Maryjna upamiętniająca Śluby Jasnogórskie króla Jana Kazimierza jako 
przyrzeczenie obrony wiary i szerzenia kultu Matki Bożej;  

• Kaplica Cierpienia i Pojednania, symbolizująca cierpienia narodu polskiego w Katyniu 
i Auschwitz – będą w niej umieszczone konfesjonały oraz Najświętszy Sakrament;  

• Kaplica Wolności upamiętniająca postacie Jana Pawła II i kard. Stefana 
Wyszyńskiego oraz ruch „Solidarności”. Ołtarz główny Świątyni znajdować się będzie 
między Kaplicą Maryjną a Kaplicą Cierpienia i Pojednania. 

Pomiędzy kaplicami rozmieszczonych będzie dziesięć ołtarzy. Na lewo od wejścia do 
Świątyni Opatrzności – między Kaplicą Chrztu i Kaplicą Maryjną znajdą się: 

• ołtarz św. Stanisława jako obrońcy praw człowieka, patrona społeczeństwa 
obywatelskiego;  

• ołtarz Uniwersytetu Jagiellońskiego jako symbolu polskiej nauki;  



• ołtarz Unii z Litwą symbolizujący ideę „państwa bez stosów”, współżycia różnych 
narodów w jednym państwie;  

• ołtarz Grunwaldu i Soboru w Konstancji jako wspomnienie okresu walki w obronie 
wolności i tolerancji religijnej;  

• ołtarz Polska Krajem Tolerancji – poświęcony specjalnie Pawłowi Włodkowicowi, 
obrońcy interesów Polski w sporze z Krzyżakami i uczestniku Soboru w Konstancji 
(1414-1418), na którym postawił tezę o możliwości pokojowego współistnienia 
państw chrześcijańskich i pogan. 

Pozostałe pięć ołtarzy – na prawo od wejścia do Świątyni, między Kaplicą Wolności i 
Kaplicą Cierpienia i Pojednania – symbolizują nowsze dzieje walki o utrzymanie tożsamości 
religijnej i odzyskanie niepodległości. Są to: 

• ołtarz Konstytucji 3 Maja upamiętniający okres określania fundamentów nowoczesnego 
państwa polskiego;  
• ołtarz Powstań Narodowych, nawiązujący do okresu zaborów, w czasie których 

działali m.in. św. Brat Albert i św. Rafał Kalinowski;  
• ołtarz Odzyskania Niepodległości ku pamięci m.in. Orląt Lwowskich i bojowników 

wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.;  
• ołtarz II Rzeczypospolitej z upamiętnieniem św. Faustyny Kowalskiej oraz 
• ołtarz Powstania Warszawskiego. 

Wykonanie kaplic i rzeźbionych w kamieniu ołtarzy zostanie powierzone wybitnym polskim 
artystom zaproszonym do współpracy. Zajmą się oni także przygotowaniem tradycyjnych 
prac artystycznych ilustrujących symbolikę akcentowaną przez kaplice i ołtarze. 

Na terenie kondygnacji świątynnej pojawią się także m.in. ekrany ciekłokrystaliczne 
wyświetlające prezentacje multimedialne o historii Polski. Elementy te nie będą jednak 
przeszkadzały w spełnianiu przez Świątynię jej najważniejszej funkcji – miejsca kultu i 
sprawowania liturgii – gdyż będą oddzielone kolumnami. – Przy ołtarzach będzie można 
spokojnie przyklęknąć, wyciszyć się i pomodlić. Ekrany będą uruchamiane tylko w czasie, 
gdy nie będzie odprawiana msza święta. 

W realizowanym projekcie Świątyni dużą rolę odgrywa światło przenikające do wnętrza 
Świątyni od kopuły aż po posadzkę kościoła. Światło przenika także do wewnątrz poprzez 
skośne filary zbiegające się centrycznie łącząc się z promieniami światła wpadającego przez 
świetlik, który otwiera kopułę na niebo. Projektując taką zasadę kompozycji autorzy 
projektu starali się poprzez światło wyrazić oddziaływanie czuwającej nad nami Bożej 
Opatrzności. 

 
 Wymyślił, trudził się i opracował  Marek Szurawski 


