


 Jest to data polskiego święta 
państwowego upamiętniającego 
uchwalenie pierwszej nowożytnej 
konstytucji w Europie  

 Obchodzone jest 3 maja  i  zostało 
ustanowione w roku 1919 i 
ponownie w 1990 

 Upamiętnia ono uchwalenie 
Konstytucji 3 maja przez Sejm 
Czteroletni 3 maja 1791 



 3 Maja Polska i Polacy na całym 
świecie obchodzą święto narodowe 
upamiętniające przyjęcie w 1791r. 
Pierwszej w Europie i drugiej na 
świecie spisanej konstytucji

 Dokument został podpisany 231 lat 
temu, aczkolwiek nadal niesie on 
wiele uniwersalnych przesłań i jest 
wzorem konsensusu między 
zwaśnionymi politycznymi stronami  



 W czasie obchodów pierwszej rocznicy uchwalenie Konstytucji 3 maja 1792 wokółWarszawy skoncentrowano wiele 
jednostek  wojskowych, których zabrakło w krytycznym momencie rosyjskiego ataku 

 W okresie zaborów Polskich obchodzenie rocznic uchwalenia Konstytucji 3 maja było zakazane, a Polacy którzy 
odważyli się obchodzić publicznie to święto byli karani

 Obchody rocznicy Konstytucji 3 maja były organizowane także w skupiskach Polonii m.in. w Chicago 

 Uroczyste obchody rocznicy Konstytucji 3 maja organizowano w latach 1916-1918 po ewakuacji władz rosyjskich 

 Po odzyskaniu niepodległości w 1918 rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu 
Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919, a po II wojnie światowej obchodzono je do 1946 r. Od tego czasu władze zabroniły 
publicznego świętowania

 Święto zostało oficjalnie zniesione ustawą z dnia 18 stycznia 1951 i dopiero w roku 1981 ponownie świętowano to 
historyczne wydarzenie 

 Święto narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 roku 



 Twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniem dla 
dobra kraju 

 Konstytucja 3 maja była silnym impulsem pobudzającym społeczną świadomość
potrzeby zmian w funkcjonowaniu państwa 

 Dawała ona nadzieje na reformy 

 Konstytucja była cywilizacyjnym osiągnięciem obywateli Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów , ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy 



 3 maja to dzień wolny od pracy

 Zazwyczaj świętowane jest poprzez 
rożnego typu parady, marsze, 
zawody sportowe i pikniki rodzinne 

 Z okazji święta organizowane są
liczne pochody trzeciomajowe w 
różnych miastach w Polsce 

 Odbywają się także oficjalne 
uroczystości, głównie o charakterze 
wojskowym 



 „Uchwalenie Konstytucji 3 maja”–
Jan Matejko 1891 

 Król Stanisław August wchodzi do 
kolegiaty św. Jana Chrzciciela, gdzie 
Konstytucja zostanie zaprzysiężona 
przez Sejm. Marszałkowie Stanisław 
Małachowski i Kazimierz Nestor 
Sapieha niesieni na rękach przez 
posłów sejmowych. W tle Zamek 
Królewski, gdzie uchwalono 
Konstytucję



 Kamień upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 maja w 
1791r i ustanowienie Święta Narodowego 3 Maja  osłonięty 
staraniem Kręgu Pamięci Narodowej w 1994 

 Pochód trzeciomajowy w Łodzi w 2010 

 Pierwsza od 1830 roku legalna manifestacja patriotyczna w 
Warszawie w 1916 roku 
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