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Co to za święto?

Święto Narodowe Trzeciego Maja to polskie święto
państwowe obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3
Maja z roku 1791. Święto to, zaraz po 11 listopada, jest
jednym z najważniejszych świąt państwowych w naszym
kraju. Upamiętnia dzień, kiedy w Polsce zaszły duże zmiany
prawne dotyczące zarówno kwestii władzy w państwie,
oświaty, religii itp.





Czym jest Konstytucja 3 Maja?

Konstytucja 3 Maja, a właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja to
uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny
Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że
Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie
nowoczesną, spisaną konstytucją. Uchwalona została przez króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego, a dzień ten został uznany za święto
bardzo szybko, bo już dwa dni po jej uchwaleniu, czyli 5 maja 1791.
Najważniejszymi założeniami konstytucji było zniesienie: wolnej
elekcji, liberum veto, poddaństwa chłopów oraz ustanowienie
trójpodziału władzy.





Obchody 3 
maja na 
przestrzeni 
lat:



Pierwsze 
obchody

W czasie obchodów 
pierwszej rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 
Maja 1792 wokół 
Warszawy 
skoncentrowano wiele 
jednostek wojskowych. 



3 maj w okresie 
zaborów

W okresie zaborów 
Polski celebrowanie 
rocznic Konstytucji 3 
Maja było zakazane 
przez wszystkich 
zaborców. Polacy, którzy 
odważyli się obchodzić 
publicznie to święto byli 
karani.



Po odzyskaniu 
Niepodległości
Uroczyste obchody rocznicy 
Konstytucji 3 Maja organizowano 
w latach 1916-1918 w wielu 
miastach po wycofaniu się wojsk 
i władz rosyjskich z obszaru tzw. 
kongresowego Królestwa 
Polskiego. Po odzyskaniu 
niepodległości w 1918, rocznica 
Konstytucji 3 Maja została 
uznana za święto 
narodowe uchwałą Sejmu 
Ustawodawczego z 29 kwietnia 
1919. 



Po II wojnie 
światowej

Po II wojnie światowej 
obchodzono je do 1946, kiedy w 
wielu miastach doszło do 
krwawych demonstracji 
studenckich. Od tego czasu 
władze zabroniły publicznego 
świętowania, a próby takie były 
często tłumione przez milicję. 
Święto to zostało oficjalne 
zniesione ustawą z 18 stycznia 
1951 o dniach wolnych od 
pracy. 



Po ponownym 
przywróceniu

Obchody 3 Maja 
wznowiono ustawą 6 
kwietnia 1990 roku. 
Pierwsze odbyły się na 
Placu zamkowym w 
Warszawie w obecności 
byłego prezydenta 
Wojciecha Jaruzelskiego. 



Obecnie

Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
w naszym kraju obchodzimy bardzo 
uroczyście. Jest to dzień ustawowo 
wolny od pracy. Na balkonach, w oknach 
i przy drzwiach wiszą biało-czerwone 
flagi oraz godła. W kościołach są 
odprawiane msze święte za 
niepodległość i wolność ojczyzny. W 
szkołach kilka dni przed tym wielkim 
świętem odbywają się apele i akademie. 
W prawie każdym mieście są 
organizowane przejścia pod pomnik ze 
złożeniem kwiatów oraz defilady,  
którym towarzyszy orkiestra.







3 maja na Litwie
Konstytucja dotyczyła 
Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów, której częścią była też 
Litwa. Przez wiele lat Litwini 
uważali to święto za polskie, nie 
swoje. Jednak od 2007 roku jest 
ono również świętem 
narodowym Litwy. Zdecydowali 
tak, ponieważ uznali, że 
Konstytucja miała ważny 
wpływ na późniejszy ustrój ich 
państwa oraz  dużo jej 
zawdzięczają.



Dziękuje za uwagę!


