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226. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
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Twórcy Konstytucji 3 Maja

Hugo Kołłątaj (1750-1812), duchowny katolicki, reformator szkolnictwa, orędownik zmian ustrojowych w pań-

stwie. Poglądy społeczne zawarł w: Do Stanisława Małachowskiego, referendarza koronnego. O przyszłym sejmie Anonima
listów kilka, które swoje miejsce znalazły później w tekście Konstytucji. Był założycielem Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji
Rządowej. Pod wpływem wydarzeń wojennych z 1792 r. przystąpił do konfederacji targowickiej. Później jednak przygotowywał
powstanie kościuszkowskie, w którym uczestniczył.

Stanisław Małachowski (1736-1809), marszałek Sejmu Czteroletniego, polityk, reformator społeczny.
Niezależnie od króla, wraz z Ignacym Potockim i Hugonem Kołłątajem przygotowywał tekst Konstytucji. Przeprowadził jej
uchwalenie na sesji Sejmu 3 maja. Był zdecydowanym przeciwnikiem konfederacji targowickiej oraz przystąpienia do niej króla.
Julian Ursyn Niemcewicz (1758-1841), działacz polityczny, poeta, dramaturg. Jako poseł Sejmu Wielkiego
brał czynny udział w przygotowaniu tekstu Konstytucji. W 1791 był jednym z założycieli Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji
Rządowej. Po wojnie polsko-rosyjskiej i zwycięstwie targowiczan przebywał na emigracji w Lipsku, Wiedniu, Florencji i
Rzymie. Na emigracji aktywnie uczestniczył w przygotowaniach do insurekcji, w której wziął udział.
Scipione Piattoli (1749-1809), Włoch, pisarz, pedagog, bibliotekarz i sekretarz osobisty króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Piattoli przy współpracy z królem i Ignacym Potockim aktywnie uczestniczył w pracach nad
projektem Konstytucji, której został redaktorem. Po przyjęciu Konstytucji Piattoli był współorganizatorem Zgromadzenia
Przyjaciół Konstytucji Rządowej. Do grudnia 1793 r. zajmował się dyplomacją królewską.

Ignacy Potocki (1750-1809), marszałek wielki litewski, publicysta, dramaturg, poeta, polityk. Brał czynny

udział w przygotowaniu tekstu Konstytucji. W czasie wojny 1792 r. sprzeciwił się przystąpieniu króla do konfederacji
targowickiej. Po zwycięstwie jej zwolenników udał się na emigrację do Drezna, gdzie przygotowywał powstanie kościuszkowskie w którym wziął czynny udział. Jest współautorem książki O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 Maja.

Stanisław Staszic (1755-1826), pisarz polityczny, publicysta, filozof, pedagog, geolog i geograf. Był autorem

pracy opublikowanej anonimowo Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego (wydanej w 1787 r.), która wywarła duży wpływ
na sposób myślenia uczestników życia politycznego i społecznego Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Swoją refleksję
kontynuował w Przestrogach dla Polski. Chociaż nie brał aktywnego udziału w pracach nad Konstytucją, wpływ jego na
treść Ustawy jest niepodważalny.

Stanisław August Poniatowski (1732-1798), ostatni król Rzeczpospolitej. W czasie obrad Sejmu
Wielkiego wysuwał własne propozycje oraz nanosił poprawki do projektu ustawy regulującej ustrój państwa. Król poparł
uchwaloną 3 maja 1791 r., Konstytucję, jednak później przystąpił do konfederacji targowickiej (konfederacja zawiązana przez
grupę magnatów przeciwnych konstytucji, którzy weszli w sojusz z carycą Katarzyną II). Podjęła ona decyzję o interwencji
militarnej w Polsce i w maju 1792 r. wojska rosyjskie wkroczyły na teren Rzeczpospolitej. Król zasłynął z mecenatu nad
artystami oraz był propagatorem rozwoju szkolnictwa. Po III rozbiorze abdykował.
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