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1.  Warszawa w dobie panowania Stanisława  

  Augusta Poniatowskiego 

   Maria Rolbiecka, klasa 8B 

2.  Warszawa w epoce stanisławowskiej. Czarna    

  procesja z 1789 roku 

   Mateusz Kempa, klasa 8A 

3.  „Zgoda Sejmu to sprawiła…” 

  Antonina Kuśmierczyk , klasa 6D 

4.  Zamach stanu? Okoliczności uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja 

Nikola Pastewka, klasa 8A 

Aleksander Leśniewski , klasa 8A 

5. Stanisław Małachowski – jego życie i rola w 

uchwaleniu Konstytucji 3 maja 

Hubert Suchojad , klasa 6C 

6.  Czego nie wiecie o życiu króla Stasia  

  na Zamku Królewskim w Warszawie? 

Anna Grądziel , klasa 6G 

7.  Łazienki Królewskie – letnia rezydencja 

Stanisława Augusta 

Natalia Dybysławska , Hanna Wardęga klasa 6G 

8.  Podsumowanie projektu „Dzieje się je . Obiady 

czwartkowe z mistrzem Paulem Tremo”.  
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Maj – rocznica pięknych serc! 

Maj – rocznica wielkich myśli, 

Tym, co dawno przeminęli, 

Hołd składają, ci co przeszli. 

 

* 

 

 
 

 

 

 

Drodzy Uczniowie, 

 

z myślą o  święcie Konstytucji 3 maja przygotowaliśmy 

kilka artykułów związanych z czasami, gdy Polacy 

stanęli w obliczu wielkiej dziejowej próby.  

 

Chcemy przybliżyć Wam Polskę i Warszawę w II połowie 

XVIII wieku.  
  

Tym, co w Polsce dali myśl, 

Aby stworzyć cud majowy, 

Cześć z oddaniem złóżmy dziś, 

przed pamiątką chyląc głowy. 

 
Michał Aret 

„Trzeci Maj” 
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Za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) 

Warszawa dynamicznie się rozwijała na wielu płaszczyznach takich, jak: 

budownictwo, handel, rzemiosło, kultura. Świadczy o tym wzrost liczby 

mieszkańców. W 1764 roku Warszawa liczyła ok. 30 tysięcy mieszkańców, w 1770 

– ok. 40 tysięcy, w 1780 – ok. 50 tysięcy, a w 1792 roku  prawie 120 tysięcy. Stała 

się postępowa i nowoczesna. 

W latach 1764 oraz 1765 zaczęły działać następujące instytucje: Komisja 

Dobrego Porządku, Mennica, Ludwisarnia, Szkoła Rycerska, Teatr Narodowy, a 

także zaczął ukazywać się „Monitor”. Rok 1766 jest początkiem rozbudowy 

Warszawy. Powstały nowoczesne drogi takie jak: „Droga królewska” łącząca Wolę 

z Ujazdowem oraz „Droga Kalwaryjska” (dzisiejsze Aleje Ujazdowskie) łącząca 

Warszawę z Ujazdowem oraz nowe Place, m.in. „Plac na Rozdrożu” (1769), z 

którego rozchodziło się promieniście w różnych kierunkach sześć alei.  

Canaletto, „Widok Warszawy z tarasu Zamku Królewskiego” (1773 r.); zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie 
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Wszystkie te szlaki obsadzono lipami. Ulice otrzymały oficjalne nazwy, domy – 

numery, oraz przeprowadzono pierwszy spis ludności. Miasto otrzymało też Straż 

Pożarną. W 1777 roku na wysokości ul. Bednarskiej otwarto prowizoryczny most 

pontonowy przez Wisłę.  

Oprócz Starego Miasta rozbudowywały się też nowe dzielnice, jak Powiśle czy 

Żoliborz. Najwięcej budowano w pobliżu Zamku Królewskiego, przy ulicach 

Senatorskiej (Pałac Prymasowski), Miodowej (Pałac Miejski Piotra Teppera), 

Długiej oraz na Krakowskim Przedmieściu (Pałac Tyszkiewiczów). 

 

Nowym zjawiskiem były kamienice mieszczańskie „do wynajęcia”, które 

stworzyły model zarabiania pieniędzy poprzez wynajem i czynsz. Jednymi z 

pierwszych kamieniczników byli bracia Roeslerowie – kupcy warszawscy, którzy 

wybudowali, a następnie wynajęli ogromną trzypiętrową kamienicę przy ul. 

Krakowskie Przedmieście, która na parterze mieściła dodatkowo magazyn mebli i 

„towarów norymberskich”. Na obrzeżach miasta, pośród pięknej natury, magnaci, 

bankierzy, handlowcy, przemysłowcy czy dostojnicy państwowi budowali swoje 

letnie rezydencje. Najsłynniejsze takie rezydencje to Bażantarnia (dziś Natolin) 

księcia Augusta Czartoryskiego, Mokotów – księżnej Lubomirskiej, czy Jabłonna – 

Michała Poniatowskiego. Za wzór architektoniczny dla wszystkich tych rezydencji 

były „Łazienki” króla Stanisława Augusta.  W 1764 roku król August Poniatowski 

kupił tereny, na których znajdował się park zwany Zwierzyńcem oraz tzw. 

„Łaziebny Pawilon” – stąd późniejsza nazwa „Łazienki”. Letnią rezydencję króla 

zaprojektowali Król postanowił właśnie tu założyć swą letnią rezydencję. Idee 

króla urzeczywistnili jego nadworni architekci  – Dominik Merlini i Chrystian 

Kamsetzer, malarze – Jan Bogumił Plersch i Marcello Bacciarelli oraz rzeźbiarze 

– André Le Brun, Franciszek Pinck i Jakub Monaldi. 

Pałac Tyszkiewiczów w Warszawie (1786), Foto: Wikipedia 



Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie           Numer 6 – wydanie specjalne  
                                                                                                                         maj 2021 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łazienki i Pałac na Wodzie były ulubionymi miejscami króla. Tu przebywał 

każdego roku od wiosny do jesieni i gościł swoich przyjaciół. Nad wejściem do 

pałacu znajduje się napis „Ten dom nienawidzi smutku, kocha pokój, ofiarowuje 

kąpiel, zaleca życie na wsi i życzy sobie gościć ludzi zacnych”. 

Udało się również rozwiązać problem cmentarzy, które dotychczas znajdowały się 

w granicach miasta, obok kościołów parafialnych, a które coraz częściej 

postrzegano jako źródło wszelakich chorób. W 1781 r. został założony Cmentarz 

Świętokrzyski, a w 1790 r., na terenach podarowanych przez Melchiora 

Szymanowskiego, Cmentarz Powązkowski. Tuż obok niego, na pobliskich 

Powązkach, znajdowały się romantyczne ogrody Czartoryskich, które jednak,                  

w przeciwieństwie do cmentarza, nie przetrwały do dzisiejszych czasów. 

Równocześnie z realizacją planów budowlanych, w Warszawie rozwijał się 

wczesnokapitalistyczny przemysł oraz rzemiosło. W 1768 roku zostały 

uruchomione zakłady „Kompanii Manufaktur Wełnianych”. Produkowano tam 

sukna, kapelusze, pończochy, itp. Kolejną  manufakturą była „Belwederska 

Farfurnia Królewska” produkując fajansy. Tomasz Dangel w 1769 roku otworzył 

przy ul. Rymarskiej zakład siodlarski, który po przeniesieniu na ul. Elektoralną 

produkował słynne powozy oraz karety, znane oraz sprzedawane nawet za granicę. 

W 1784 roku na terenie Warszawy istniały już 169 zakłady przemysłowe, m.in.: 

browary, garbarnie, cegielnie, młyny, manufaktury pasów kontuszowych i 

papiernie. 

 Oprócz przemysłu rozwinął się również handel na wielką skalę. W 

Rzeczpospolitej żyli jedni z najbogatszych magnatów w Europie, a także część 

szlachty, która zbiła w okresie „złotego wieku” pokaźne fortuny. W związku z tym 

w Polsce jak i samej Warszawie rosło zapotrzebowanie na luksusowe towary. 

Zaczęły otwierać się liczne sklepy i magazyny z towarami z całej Europy – meblami, 

tkaninami, porcelaną, koronkami, a nawet dziełami sztuki. Wkrótce sklepy 

warszawskie przerosły w luksusie oraz ofercie sklepy z Petersburga czy Wiednia, 

nie wspominając  protestanckiego Berlina. Wielu magnatów z Litwy przyjeżdżało 

Łazienki Królewskie, Foto: Wikipedia 
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„na zakupy” do stolicy.  Aby poprzeć przemysł i handel założono w stolicy w 1786 

roku „Warszawskie Towarzystwo Handlowe”, z własnym organem prasowym 

„Dziennikiem Handlowym”, który informował o aktualnych targach krajowych i 

zagranicznych, o produkcji  

i ofercie poszczególnych manufaktur, o możliwościach transportu, a nawet o 

cenach. Handel książkami stał się dochodowym interesem. Tylko w okolicach 

Starego Miasta działało aż 12 księgarni, oferujących polskie i zagraniczne 

wydawnictwa. Także warszawskie drukarnie były sławne z wysokiej jakości swoich 

druków. W jednej z warszawskich drukarni, drukarni Grölla wydrukowano 

pierwszy egzemplarz „Konstytucji 3 Maja”. Oprócz drukarni oraz księgarni 

działały na terenie Warszawy czytelnie, biblioteki i „wypożyczalnie książek” zwane  

„Gabinetami Literatury”. W wielu czytelniach warszawiacy mogli napić się kawy 

lub gorącej czekolady. a w niektórych nawet mogli uczyć się języków obcych (np. u 

Józefa Lexa). Zaś w czytelni Jana Potockiego działał dyskusyjny klub polityczny. 

W 1773 roku Bibliotekę Załuskich przekształcono w „bibliotekę publiczną”. Dwa 

razy w tygodniu biblioteka ta udostępniała bezpłatnie swe zbiory dla mieszkańców 

Warszawy. Była to jedna z największych prywatnych bibliotek w Europie, licząca 

200 tysięcy egzemplarzy, która po „upaństwowieniu” otrzymała następne 200 

tysięcy książek.  

Król Stanisław August Poniatowski w trakcie swoich rządów unowocześnił, 

upiększył i nadał Warszawie niepowtarzalny styl oraz piękno, które podziwiane 

jest do dzisiaj zarówno przez mieszkańców jak i zwiedzających z różnych stron 

świata. 

Netografia 

www.historiaposzukaj.pl 

www.poznajwarszaw.com 

www.warszawska.info.pl 

www.poloniaviva.eu 

www.warszawa.wikia.org 

www.zamek-krolewski.pl 

www.lazienki-królewskie.pl 

www.wlaczpolske.pl 

www.rzeczpospolita.pl 

Maria Rolbiecka, klasa 8B 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie powozy jeździły wtedy po ulicach naszego 

miasta, posłuchaj słuchowiska Osiemnastowieczne bryki mistrza Dangla 

wykonanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.  

Znajdziesz je pod adresem 

https://www.youtube.com/watch?v=S4f_T12FBU8&t=150s 

 

 

 

http://www.historiaposzukaj.pl/
http://www.poznajwarszaw.com/
http://www.warszawska.info.pl/
http://www.poloniaviva.eu/
http://www.warszawa.wikia.org/
http://www.zamek-krolewski.pl/
http://www.lazienki-królewskie.pl/
http://www.wlaczpolske.pl/
http://www.rzeczpospolita.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=S4f_T12FBU8&t=150s
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Mało kto wie ale jeden z największych protestów w historii 

Polski odbył się 232 lata temu w naszej stolicy.  

Czarna procesja, gdyż tak nazywał się protest, miała miejsce 

2 grudnia 1789 roku na Rynku Starego Miasta. Przedstawiciele 141 

miast królewskich zjawili się w Warszawie i domagali się praw 

publicznych dla mieszczan. Na miejscu złożyli oni na ręce króla 

Stanisława Augusta memoriał z petycją.  

Całej manifestacji przewodniczył Jan Dekert ówczesny 

prezydent Warszawy. 2 lata po wydarzeniach Czarnej procesji sejm 

przyjął ustawę o miastach, a później została ona wpisana do 

konstytucji 3 maja. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Kempa, klasa 8A 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_procesja#/media/Plik:Stanis%

C5%82aw_Bagie%C5%84ski_-

_Jan_Dekert_na_czele_Czarnej_Procesji_przed_Zamkiem_w_Warsz

awie.jpg 

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

_(prezydent_Warszawy)#/media/Plik:Ka

niewski_-_Portret_Jana_Dekerta.jpg 
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W kwietniu chętni uczniowie klas szóstych naszej szkoły 
wykonywali prezentacje konkursowe poświęcone Konstytucji 3 
maja. 
Konkurs na najlepszą prezentację wygrała uczennica klasy 6D 
– Antonina Kuśmierczyk. 
Poniżej zwycięska praca, z której można dużo dowiedzieć się o 
najsłynniejszej konstytucji w naszych dziejach.
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Opracowała Antonina Kuśmierczyk,  

klasa 6D 
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Zamach stanu?  

Okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja.  

Przyszły Wam do głowy kiedyś pytania — Czemu obchodzimy co rok Święto 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja? Kiedy i jak została uchwalona ta konstytucja? Jak zamach 

stanu jest z tą sprawą związany? Ten niedługi artykuł umożliwi dowiedzenie się na ten 

temat wszystkiego. 

  
Kto napisał konstytucję 3 maja?  

Projekt konstytucji stworzono w tajemnicy. Spotykali się na początku jedynie 

przedstawiciele obozu reformatorskiego, czyli: Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj, 

Julian Ursyn Niemcewicz, Ignacy Potocki i Tadeusz Matuszewicz. Dopiero z czasem ich 

liczba wzrosła.   

Podczas tych spotkań zastanawiano się nad działaniem ewentualnej reformy, m.in. 

analizując konstytucję amerykańską i prace francuskiego Zgromadzenia Narodowego. 

Jednak od samego początku zamysł był jasny — Nie chciano poddawać pomysłu 

normalnej procedurze sejmowej.  

Czy uchwalenie Konstytucji było zamachem stanu?  

Projekt ten uznano od samego początku za bardzo kontrowersyjny i jednogłośnie 

zadecydowano, aby działania w Sejmie zainicjować w inny sposób niż do tej pory.  

Korzystając z nieobecności większości oponentów z powodu poselskich ferii 

wielkanocnych — wprowadzono projekt pod obrady.  

Momentem politycznie dogodnym był wtedy czas po uchwaleniu przez Sejm ustaw 

ważnych z punktu widzenia reformy: Prawa o sejmikach w marcu 1791 i Prawa o miastach 

w kwietniu.   

Przez zaniechanie tradycyjnej formy wprowadzania ustaw i specjalny plan wykonania 

zadania w czasie nieobecności oponentów — dużo historyków zaczęło uważać te działanie 

jako zamach stanu.  

Pałac Radziwiłłowski (dziś: Pałac 

Prezydencki) 

— To tu wieczorem 2 maja 1791r. odbyło 

się zebranie, na którym odczytano projekt 

Konstytucji. 
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Jak zareagowała opozycja?  

Jak przy każdej drastycznej zmianie, najpierw zapanowało całkowite zamieszanie  

i nieporządek.  

Część niezgadzających się z reformą nie zdecydowało się jednak na działania. Ich 

rozumowaniem było, że nie można występować przeciw niej dla dobra państwa.  

Nie byli to jednak wszyscy — po kilku miesiącach można było już usłyszeć niezgodę 

pozostałych. Wywieszane były różne druki i broszury, które polemizowały z reformami,     

a o znaczeniu i ostatecznej sile sprzeciwu zdecydowała już interwencja rosyjska.   

Co symbolizuje Konstytucja 3 maja? 

Mimo kształtowania ustroju Rzeczypospolitej tylko przez kilkanaście miesięcy, 

Konstytucja po upadku państwa stała się szybko pamiątką historycznej przeszłości.  

Nieprzydatna jako wzór ustrojowy i społeczny, w okresie zaborów stała się przede 

wszystkim synonimem działań ku ratowaniu ojczyzny i symbolem polskości.  

Po odzyskaniu niepodległości już w 1919 roku, 3 maja został ogłoszony świętem 

narodowym. Odwołanie się do niej było dowodem szacunku dla tradycji i trwałości 

państwowości polskiej. W roku 1925 dzień ten uzyskał dodatkowo znaczenie religijne 

przez ogłoszenie święta katolickiego.  

W czasie II wojny światowej Polacy na emigracji i w kraju również obchodzili święto 3 

maja, znów symbolizujące opór i walkę z okupantem.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Konstytucja 3 maja 1791 roku”  

Twórca: Jan Matejko 
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Netografia:   

 

Informacje:  

 

https://www.profesor.pl/publikacja,21114,Artykuly,Konstytucja-3-maja-okolicznosci-uchwaleniaq   

 

https://dzieje.pl/aktualnosci/konstytucja-3-maja-najwazniejsza-z-konstytucji  

 

https://muzhp.pl/pl/e/1140/uchwalenie-konstytucji-3-maja  

 

Obrazy:  

 

http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/7863/Warszawa_-_Palac_Radziwillow,_Prezydencki/  

 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/229-rocznica-uchwalenia-konstytucji-3-maja   

Opracowała: Nikola Pastewka, klasa 8A 
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Zamach stanu?  
Okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja.  

 Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną 
konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała 
stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu 
państwowego.  Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, 
wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. 
Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem 
narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość 
rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstytucja 3 Maja 1791 roku        https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_Maja_1791_roku 

Prace nad Ustawą Rządową rozpoczęły się we wrześniu 1789 roku. Pieczę nad reformą 
ustroju sprawować miała wyłoniona przez parlament Deputacja do Formy Rządu kierowana 
przez biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego. Faktycznym przywódcą 
Deputacji był jednak marszałek nadworny litewski Ignacy Potocki, który sam pisał projekty 
reform, a następnie konsultował je z pozostałymi członkami komisji, aby po tych rozmowach 
nadawać im ostateczną treść. Prace Deputacji przebiegały jednak wolno, co wzbudzało irytację 
wśród sejmujących. Przedłożone w grudniu 1789 roku Zasady do poprawy formy rządów oraz 
przedstawiony w sierpniu 1790 Projekt do formy rządów nie wzbudzały euforii wśród 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_Maja_1791_roku
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zgromadzonych posłów. Wskazywano na nadmierny republikanizm przedstawianych projektów. 
Swoim politycznym ambicjom dawali wyraz również mieszczanie, którzy domagali się, aby w 
projekcie nowych zasad ustrojowych uwzględniono postulat dopuszczenia reprezentantów miast 
do sejmu. 

Oryginał rękopiśmienny Konstytucji 3 maja początkowo był przechowywany w 
Wilanowie w zbiorach Archiwum Publicznego 
Potockich zgromadzonych przez Stanisława Kostkę 
Potockiego, uczestnika obrad Sejmu Czteroletniego. 
W latach 70. XIX wieku na mocy umów rodzinnych 
archiwum zostało przekazane do podkrakowskich 
Krzeszowic, a po 1945 roku powróciło do 
Warszawy i znalazło się w Archiwum Głównym Akt 
Dawnych. 

 
Sposób przyjęcia Konstytucji odbiega od 

wizji zgodnej uchwały posłów zgromadzonych na 
Sejmie Wielkim. Przebieg obrad w pierwszych 
dniach maja roku 1791 wpisywał się raczej w ciąg 
nadużyć i łamania zasad sejmowania. Z pewnością 
sam sposób „uchwalania” Konstytucji mógł budzić 
wątpliwości i być fundamentem pod późniejszą 
argumentację antykonstytucyjną. 

 
Jak się to wszystko zaczęło? W grudniu 1790 r. król Stanisław August Poniatowski 

spotkał się Ignacym Potockim, przywódcą opozycji na Sejmie Czteroletnim. Po długiej debacie 
doszło między nimi do porozumienia, którego owocem były prowadzone w tajemnicy prace nad 
projektem nowej ustawy, pozwalającej zreformować ogarnięty kryzysem kraj. Tekst Ustawy 
rządowej był już gotowy w marcu 1791 r. i wtedy zaczęto go rozpowszechniać wśród zaufanych 
posłów i senatorów. Wieść o tajemniczym dokumencie rozeszła się wkrótce także wśród 
konserwatystów, dlatego jego twórcy musieli pospieszyć się z przedłożeniem Ustawy rządowej 
sejmowi. Zanim jednak to się stało, pod głosowanie poddano dwie inne ustawy stanowiące 
później integralną część Konstytucji: z 24 marca o reorganizacji sejmików oraz z 18 kwietnia o 
sprawach mieszczan i ustroju miast.                                             
Źródła:  

https://dzieje.pl/aktualnosci/konstytucja-3-maja-najwazniejsza-z-konstytucji 

Oryginał rękopiśmienny Konstytucji 3 maja                                                  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maja 

 

https://dzieje.pl/aktualnosci/konstytucja-3-maja-najwazniejsza-z-konstytucji
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http://lac.lublin.pl/okolicznosci-uchwalenia-konstytucji-3-maja/ 

https://www.profesor.pl/publikacja,21114,Artykuly,Konstytucja-3-maja-okolicznosci-uchwalenia 

 
 

  

Aleksander Leśniewski, klasa 8A 

 

http://lac.lublin.pl/okolicznosci-uchwalenia-konstytucji-3-maja/
https://www.profesor.pl/publikacja,21114,Artykuly,Konstytucja-3-maja-okolicznosci-uchwalenia
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Stanisław Małachowski – jego życie i rola w uchwaleniu 
Konstytucji 3 maja  

 
tanisław Małachowski urodził się w 1736 

roku w Końskich. Jego matką była Izabela 
z Humieckich, a ojcem kanclerz wielki 

koronny Jan Małachowski. Stanisław 

Małachowski został po raz pierwszy posłem w 

1758 roku. W 1771 roku ożenił się z 

Urszulą Hutten-Czapską. Urszula zmarła nagle w 

roku 1782. Stanisław Małachowski ożenił się 

potem z jej siostrą Konstancją. W roku 1774 

Małachowski został marszałkiem Trybunału 

Koronnego. Miał wielkie zaufanie w kraju, 

ceniono go za sprawiedliwe sądy, w 1782 roku 

został odznaczony Orderem Orła Białego.   

 
 
Małachowski mieszkał w 

pałacu Czapskich na 

Krakowskim Przedmieściu  

w Warszawie i rozbudował 
go. W trakcie Sejmu 
Wielkiego, gdy uchwalono 

utworzenie 100 tysięcznego 
wojska, datki na nie zbierano 

właśnie w tej rezydencji.  

 
 
 
 

W Sejmie Czteroletnim był posłem województwa Sandomierskiego i został 
wybrany Marszałkiem Koronnym. W domu marszałka odbywały się tajne 
zebrania, na których opracowywano tekst konstytucji.  

 
 
 
 
 
 
 
 

S 
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Stanisław Małachowski był jednym z głównych reformatorów, którzy 
doprowadzili do uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku. 

  

 
Protestował przeciwko konfederacji 
targowickiej w 1792 roku i 

wyemigrował wtedy do Włoch. 

Wrócił do kraju po trzecim zaborze 

do swoich podkieleckich posiadłości. 

Został wtedy aresztowany za 

działalność spiskową przeciwko 

zaborcom. Po utworzeniu Księstwa 

Warszawskiego został prezesem 

Rady Ministrów. Zmarł w 1809 roku 

a w jego pogrzebie uczestniczyły 

tłumy ponieważ był bardzo 
szanowany.  

  

 
  

 
Konstytucja 3 maja 

 
Obrady Sejmu Czteroletniego (1788 – 1792) i uchwalenie konstytucji były 

próbą ratowania Rzeczpospolitej przed rozpadem. Było to wielkie osiągnięcie 

polskiej myśli politycznej – pierwsza konstytucja w Europie.  
 

Konstytucja ta między innymi: 

- wprowadziła trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i niezależne 

sądy, 

- zmniejszyła niektóre prawa szlachty, 

- zwiększyła prawa mieszczan, 

- zmierzała do poprawy losu chłopów.  
 

W tym roku obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, której 

ważnym współtwórcą był Stanisław Małachowski - uczciwy i ceniony polityk. 
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Krzyżówka:  

 

 
1. 

 
 
 

           

 
 

 
2. 

 
 
 

          

 
3. 

 
 
 

           

 
  

   
4. 

 
 
 

        

     
5. 

 
 
 

       

    
6. 

 
 
 

        

 

 
1. Imię pierwszej żony Stanisława Małachowskiego 

2. Miejsce urodzenia Stanisława Małachowskiego 

3. Ustawa rządowa z dnia 3 maja 1791 r. 

4. Herb rodowy Stanisława Małachowskiego 

5. Miejsce śmierci Stanisława Małachowskiego 
6. Twórca obrazu Konstytucja 3 maja 

 
Hasło: …………………………………………………..  
 

  

Netografia:  

1. Włącz Polskę- Polska-szkola.pl (wlaczpolske.pl)  
2. Muzeum Narodowe w Kielcach (mnki.pl)  
 

 
Opracował: Hubert Suchojad, klasa 6C 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1298&nomenu=1&oe=UTF-8&q=prettyphoto&iframe=true&width=1000&height=100%25
https://mnki.pl/pl/aktualnosci/pokaz/1217,stanislaw_malachowski
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C z e g o  n i e  w i e c i e  o  ż y c i u  k r ó l a  S t a s i a  

n a  Z a m k u  K r ó l e w s k i m  w  W a r s z a w i e ?   

 

O b e j r z y j c i e  f i l m   z  s e r i i   

„ M u z e u m  o c z a m i  d z i e c k a ! ”  

 
Film opisuje codzienne życie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 

na Zamku Królewskim w Warszawie.  
 
Czy królewskie łoże jest wygodne?  
Jak wyglądała służba paziów?  
Czy w garderobie króla można zobaczyć pasek monarchy?  
 
Na te wszystkie pytania i nie tylko odpowiedzi znajdziecie w filmie z 

serii „Muzeum oczami dziecka".  
To wielka przygoda  z historią i dużo ciekawostek z życia monarchy. 

Wybierzcie się na spacer po Zamku z Idą Nowakowską oraz  
Sławkiem Szczockim z Działu Edukacji.  

Film dostarczy na pewno wielu niezapomnianych wrażeń oraz pogłębi 
wiedzę na temat życia w osiemnastowiecznej Warszawie. 

 Oto link:  
 

Muzeum oczami dziecka / Zamek Królewski w Warszawie #FeriePoKrólewsku 
 

Anna 
Grądziel, klasa 6G 

https://youtu.be/MxtimhYHx6c
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Łazienki Królewskie – letnia 
rezydencja Stanisława Augusta 

 

Wszystkie odpowiedzi na poniższe pytania znajdziecie na filmie z serii „Muzeum oczami 

dziecka” pod linkiem  

Muzeum oczami dziecka - Łazienki Królewskie - YouTube 

1. Skąd się wzięła nazwa Łazienki?  

2. Czy kiedyś w Łazienkach Królewskim była łaźnia? 

3. Jakie posągi znajdują się w sali balowej Pałacu na Wodzie?  

4. Ile obrazów miał w swojej kolekcji król Stanisław August Poniatowski?  

5. Jakie sceny przedstawiają obrazy w galerii Pałacu na Wodzie?  

6. Kto był nadwornym kucharzem króla?  

7. Jaka była ulubiona potrawa króla?  

8. Co było symbolem zakończenia obiadu u króla?  

 

 

Natalia Dybysławska, Hanna Wardęga, klasa 6G 

https://www.youtube.com/watch?v=3k0z0fP05xs
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Uczniowie naszej szkoły to znakomici kucharze, którzy w marcu                              

i kwietniu 2021 roku starali się dorównać kuchmistrzowi króla Stanisława 

Augusta Poniatowskiego.  

Zaproponowali zupę cebulową, „zrazy z każdego surowego mięsa, nawet z 

zwierzyny" oraz "marchew starą" według przepisów Paula Tremo 

odnalezionych przez p. Agnieszkę Lichacz z Działu Oświatowego Zamku 

Królewskiego. 

https://hr-

hr.facebook.com/zamek.krolewski.warszawa/videos/1560099487496613/ 

Niektórzy zdecydowali się na ”zupę nieoczywistą” z migdałów. Przepis 

znajdziecie w sieci pod adresem  

Królewska kuchnia Paula Tremo. Zupa nieoczywista (lazienki-krolewskie.pl) 

Oto potrawy autorstwa naszych uczniów, które śmiało mogłyby zostać 

zaserwowane podczas słynnych obiadów czwartkowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hr-hr.facebook.com/zamek.krolewski.warszawa/videos/1560099487496613/
https://hr-hr.facebook.com/zamek.krolewski.warszawa/videos/1560099487496613/
https://blog.lazienki-krolewskie.pl/pl/post/krolewska-kuchnia-paula-tremo-zupa-migdalowa-jakiej-nie-znac
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Kornelia Kapko, klasa 6C, 

 zupa cebulowa, zrazy "nawet z zwierzyny" oraz "marchew stara" 
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Ewelina Rutkowska, klasa 6G, 

 „zupa nieoczywista” 

 

Maria Kozikowska, klasa 6D, 

zrazy i  „zupa nieoczywista” 
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Hanna Wardęga, klasa 6G, 

zupa cebulowa na osób 6   „marchew stara” 

Oliwia Zych, klasa 7B, 

 „zupa nieoczywista” 
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Szymon Kowalski, klasa 4C 
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Leszek Niedziółka, klasa 8B, 

zupa cebulowa 

Ignacy Grodzki, klasa 6C, 

             zupa cebulowa 

Krzysztof Witkowski, klasa 4C, 

             „marchew stara” 
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Malwina Sikora, klasa 7B, 

          zrazy i  „marchew stara” 

Dominik Kozer, klasa 8C, 

            „marchew stara” 
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Mateusz Pietrzak, klasa 4A, 

zupa cebulowa 


