
Zajęcia z wychowawcą 

Klasa II TA 

Data; 29.04.2020r. 

Temat:  Co wiemy o Konstytucji 3 Maja? 

Celem dzisiejszej lekcji jest: 

• kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, 

• rozwijanie u uczniów poszanowania i zainteresowań symbolami narodowymi, 

• kształtowanie postaw patriotycznych 

Drogi Wychowanku przeczytaj niżej zamieszczoną informację: 

Maja Święto Konstytucji - Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki w maju 

1791 roku i była to pierwsza w Europie a druga na świecie (po amerykańskiej) uchwalona 

konstytucja. Dzień ten został uznany świętem już 5 maja 1971 roku. Ponownie, po 

odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, 3 maja został uznany za święto państwowe na mocy 

uchwały Sejmu z dnia 29 kwietnia 1919 roku. Od 1946 roku świętowanie tego dnia było 

zakazane przez władze aż do roku 1990 kiedy to ,6 kwietnia, Sejm ponownie przywrócił to 

święto. 

W XVII 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, powołany został 

tzw. Sejm Wielki był to początek reformy ustrojowej, której ukoronowaniem miała być 

Konstytucja 3 Maja. 3 Maja 1791 roku ok. godziny 11 Sejm Wielki rozpoczął obrady aby po 

siedmiu godzinach ogłosić drugą na świecie konstytucje. Termin obrad był o tyle korzystny, 

że część posłów opozycji wypoczywała jeszcze po świętach. Zdecydowano się, mimo 

protestów, zignorować konieczność głosowania przez ponad połowę posłów oraz konieczność 

wcześniejszego ogłoszenia projektu ustawy. Dzięki tym, niewątpliwie nie do końca zgodnym 

z prawem, zabiegom o godzinie 18 udało się uchwalić i podpisać 3 majową Ustawę Rządową.  

Proponuję również obejrzenie krótkiego filmu: 

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/po-co-nam-konstytucja 

Aby godnie uczcić to Święto, proszę o wywieszenie flagi w Waszych domach ( na balkonach, 

barierkach). Zachęcam do oglądania programów telewizyjnych ( związanych ze Świętem 3 

Maja) transmitowanych właśnie 3 Maja. 
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