
Klasa VIB 

Zagadnienie: Nasze dzieje, nasza tradycja – Mazurek Trzeciego Maja 

Cel: Utrwalenie pieśni patriotycznej pt. „Mazurek Trzeciego Maja” 

1. Proszę przeczytajcie tekst 

Polska Konstytucja z 3 maja 1791 roku była pierwszą w Europie, a drugą na świecie 

(po amerykańskiej z 1787 roku) spisaną ustawą zasadniczą, regulującą ustrój prawny 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 maja została przyjęta przez Sejm 

Czteroletni. Zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną oraz ograniczyła 

demokrację szlachecką, znosząc liberum veto.  

Jednym z twórców Konstytucji 3 Maja był nasz patron szkoły, polski działacz 

oświeceniowy - Ks. Stanisław Staszic.  

Stanisław Staszic był również pisarzem, działaczem na rzecz rozwoju przemysłu, 

propagatorem i zwolennikiem reform. 

 

                              Ks. Stanisław Staszic (1755 – 1826) 



 

 

Konstytucja 3 Maja 1791r. – Jan Matejko – fragment obrazu 

 

 

2. Mazurek Trzeciego Maja znany też jako: Witaj, majowa jutrzenko, Trzeci Maj – pieśń 

związana z Konstytucją 3 Maja, ze słowami wiersza Rajnolda Suchodolskiego. Tekst został 

napisany w czasie powstania listopadowego, którego Suchodolski był uczestnikiem. Melodia 

jest stylizowana na mazurka. 

 

3. Posłuchajcie pieśni  

https://www.youtube.com/watch?v=Ni4CZwKc9N8 

 

4. Spróbujcie zaśpiewać wspólnie z nagraniem pierwszą zwrotkę pieśni 

Powodzenia! 

https://www.youtube.com/watch?v=Ni4CZwKc9N8


 

Dziękuję 
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