






Król Stanisław August Poniatowski jeden z autorów Konstytucji 3 maja





                     Adam Krasiński jeden z twórców konstytucji



Ignacy Potocki wnióśł wielki wkład w zredagowanie 
tekstu Konstytucji







Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku, 
obraz Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 roku



Ogłoszenie Konstytucji 3 maja 1791 roku



Zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja w Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim  w 
Warszawie, rysunek Jana Piotra Norblina





Medal wybity w 1791 z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja



Sala Senatorska, widok współczesny



Kopia Konstytucji 3 maja eksponowana w Sali Senatorskiej



KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791 roku



 W okresie zaborów Polski
  obchodzenie rocznic Konstytucji 3 maja było 

zakazane przez wszystkich zaborców. 
 Polacy, którzy odważyli się obchodzić 

publicznie to święto byli surowo karani przez 
policję. 

 W 1892 roku za złożenie bukietu fiołków w 
rocznicę Konstytucji 3 maja aresztowany 
przez tajną policję rosyjską został w 
Warszawie nauczyciel Stanisław 
Mieczyński po czym wysłano go za ten czyn na 
trzyletnią zsyłkę do Odessy









Obchody Święta 3 maja w Warszawie 1919 r. Źródło: BN Polona





Przełom, jakim było powstanie Solidarności, 
sprawił, że 3 maja 1981 r. odbyły się również 
państwowe obchody święta zniesionego w 1951 r. 
W uroczystościach na odbudowywanym Zamku 
Królewskim wzięli udział przewodniczący Rady 
Państwa Henryk Jabłoński i premier PRL Wojciech 
Jaruzelski. Tego dnia w Lublinie odsłonięto poddany 
renowacji pomnik Konstytucji 3 Maja, wzniesiony w 
1916 r. 



Obchody 190. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Gdańsk, 1981



3 maj 1981 roku.
Tego dnia w Lublinie odsłonięto poddany renowacji pomnik 

Konstytucji 3 Maja, wzniesiony w 1916 r. 



6 kwietnia 1990 r. Sejm na wniosek Senatu 
przywrócił Święto Narodowe Trzeciego Maja. 
3 maja 1990 r. w Warszawie odbyły się 
pierwsze po 1939 r. uroczyste obchody tego 
święta. Wzięli w nich udział przedstawiciele 
najwyższych władz. Uroczystości odbyły się 
przed Zamkiem Królewskim i na placu 
Zwycięstwa, któremu wkrótce przywrócono 
przedwojenną nazwę. Na Wieży Zegarowej 
Zamku Królewskiego wciągnięto flagę 
narodową. W Archikatedrze św. Jana mszę 
świętą odprawił prymas Józef Glemp.



Obchody święta w Zakopanem



. 



 3 Maja – Narodowe święto Uchwalenia Konstytucji  
zazwyczaj świętowane jest poprzez różnego typu 
parady, marsze, zawody sportowe i pikniki rodzinne. Z 
okazji święta organizowane były liczne pochody 
trzeciomajowe w różnych miastach w Polsce. Odbywały 
się także oficjalne uroczystości, głównie o charakterze 
wojskowym. 



W tym roku NarodoWe ŚWięto 
koNstytucji 3 maja  obchodzić 

będziemy W iNNej formie . Włączmy się do 
obchodóW uczestNicząc W 

uroczystościach państWoWych 
Wykorzystując teleWizję i iNterNet. 

2 maja W dzień flagi WyWieśmy flagę W 
Naszych domach.

 patriotyzm możNa Wyrażać Na Wiele 
sposobóW

.





.



Dziękujemy za uwagę.


