
„Wiwat maj, trzeci maj, dla Polaków błogi raj!”



3 maja 1791 rok
• Dnia 3 maja 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, uchwalona została słynna Ustawa 

Rządowa – nazwana później Konstytucją 3 Maja. Było to wielkie wydarzenie, dające Polakom 
nadzieję na poprawę bardzo złej sytuacji kraju na arenie międzynarodowej oraz na wzmocnienie 
skłóconego i podzielonego społeczeństwa.



Konstytucja

• Reguły zawarte w Konstytucji z 3 Maja, ustalały na nowo 
organizację państwa oraz ustanawiały prawa i obowiązki 
wszystkich obywateli. Ustawa zasadnicza z 1791 roku 
przeobraziła Rzeczpospolitą w monarchię konstytucyjną, 
przypominającą tą, jaka obowiązuje do dziś w Wielkiej 
Brytanii.

• Konstytucja podpisana na Zamku Królewskim w Warszawie, 
pomimo wielu wad i całej masy kontrowersji, była na 
ówczesne czasy bardzo nowoczesnym i postępowym 
dokumentem. Uważa się, że Konstytucja nasza była wówczas 
drugim takim aktem prawnym na świecie. Jedynym krajem, 
który uchwalił własną, na dwa lata przed nami, były Stany 
Zjednoczone Ameryki.



Warto wiedzieć!
W tworzeniu Konstytucji 3 Maja udział brało 
wiele, mniej lub bardziej znanych osób. Tymi 
najważniejszymi, którzy przyczynili się do 
spisania zawartych w niej treści byli:

• Stanisław August Poniatowski król Polski 
w latach 1764 do 1795.

• Stanisław Małachowski marszałek Sejmu i 
Referendarz wielki koronny.

• Adam Naruszewicz biskup łucki i 
smoleński, ceniony historyk, publicysta i 
poeta.

• Antoni Barnaba Jabłonowski kasztelan 
krakowski.

• Ignacy Potocki marszałek wielki litewski.

• Joachim Litawor Chreptowicz 
podkanclerzy litewski, osobisty przyjaciel 
króla Stanisława Poniatowskiego.



Zmiany w prawie

• Konstytucja 3 maja wprowadzała liczne zmiany w 
prawie. Najważniejsze z nich to trójpodział władzy na 
ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Poza tym, 
nowa ustawa w znacznym stopniu ograniczała przywileje 
szlachty, zwłaszcza tej najbiedniejszej zwanej gołotą.

• Dotychczas nawet najbiedniejszy obwieś pochodzenia 
szlacheckiego, mógł poprzez liberum veto zniweczyć 
wszelkie próby zmian w państwie. Możliwość takiego 
sprzeciwu wykorzystywały skrzętnie sąsiednie mocarstwa, 
opłacając zdrajców i hamując tym samym rozwój i próby 
reorganizacji skostniałego ustroju panującego w Polsce.



Liberum veto

• Innym zapisem, który budził w szlachcie sprzeciw, było 
nadanie praw mieszczanom. Od tej pory mogli oni posiadać 
majątki ziemskie i zajmować wszelkie, nawet najwyższe 
stanowiska w państwie. Mogli oni również uzyskać prawa 
szlacheckie ze wszystkimi przywilejami. Mieszczanie zyskali 
także głos w Sejmie, gdzie od tej pory zasiadali ich 
przedstawiciele. Poza mieszczanami również chłopi uzyskali 
większe prawa i objęci zostali opieką państwa.

• Szlachcie odebrano nie tylko prawo do liberum veto, ale 
także zakazano zawiązywania konfederacji oraz ograniczono 
siłę sejmików ziemskich. Nowa Konstytucja z dniem wejścia 
w życie, rozwiązywała istniejącą od wieków Rzeczpospolitą 
Obojga Narodów i powoływała Rzeczpospolitą Polską.



Konfederacja Targowicka Jak to zwykle w naszym kraju bywa, 
utrata przywilejów lub władzy obudziła 
zajadły sprzeciw zainteresowanych, 
który skończył się zdradą i upadkiem 
korony.

Podatna na przekupstwo i zdradę 
biedna szlachta wraz z magnaterią 
straciła dotychczasową możliwość 
kupczenia ustawami. Nie mogła już za 
pieniądze zgłaszać liberum veto, by 
wstrzymać wprowadzanie praw, które 
były nie na rękę obcym siłą 
zainteresowanym słabością Polski.

W roku 1792 w Petersburgu zawiązana 
została konfederacja targowicka. 
Targowiczanie wystosowali prośbą do 
władz Rosji, by jej armia pomogła 
przywrócić w Polsce prawo i 
sprawiedliwość.



Tradycja obchodów 
święta
• Podczas trwania rozbiorów obchody 

Święta 3 Maja były zakazane i wiązały 
się z represjami i ogromnymi karami. 
Szczególnie źle działo się pod zaborem 
rosyjskim. Jednak pamięć o Konstytucji 
przetrwała i przypominała ludziom o 
utraconej państwowości.

• Sytuacja zmieniła się po uzyskaniu przez 
Polskę niepodległości. Święto 3 Maja 
pojawiło się w kalendarzu świąt 
narodowych i obchodzone było hucznie 
każdego roku. Festyny i pochody 
organizowały nie tylko władze kraju, ale 
także samorządy i gminy.



W czasach komunizmu...

• Po II Wojnie Światowej władze 
komunistyczne marginalizowały 
trzeciomajowe święto, bojąc się zrywów 
patriotycznych oraz dążenia do 
wolności, której Konstytucja 3 Maja 
była symbolem

• W zamian za to silny nacisk kładziono 
na Święto 1 Maja, czyli Święto Pracy 
oraz 9 maja, który to w owym czasie był 
Dniem Zwycięstwa. Ostatecznie święto 
Konstytucji Trzeciomajowej zostało 
oficjalnie zniesione, a symbole 
narodowe w tym dniu nie były mile 
widziane.



3 Maj obecnie 
• Święto 3 Maja wróciło do kalendarza w roku 

1989, a w roku 1990 Sejm oficjalnie ustanowił 3 
maja Świętem Narodowym i jest tak do dziś.

• Obecnie święto to, jest okazją do 
przypominania obywatelom o trudach i 
ofiarach, jakie poniesiono byśmy mogli żyć w 
wolnym kraju. 

• W naszej szkole również obchodzimy i 
celebrujemy ten dzień :)



LUBLIN- cytat 
z książki Dr 

JÓZEFA KERMISZA 
LUBLIN I 

LUBELSKIE W 
OSTATNICH 

LATACH 
RZECZYPOSPOLITEJ 

(1788-1794)

• "Entuzjastycznie została powitana przez mieszczaństwo Lublina konstytucja 3 
maja, jak o tym świadczy przebieg obchodu dnia urodzin St. Augusta, 
przypadającego stale w czasie limity Trybunału. Manifestacje w dniu tym 
rozpoczęły salwy armatnie już od świtu. O godz. 10 Magistrat w „municypalne 
mundury przybrany11, z obywatelami i cechami, przybyłymi z chorągwiami, 
zgromadził się w kolegiacie, gdzie portret króla „pod baldachimem ustrojony 
był“. Mszę wielką celebrował ks. prałat kolegiaty Strykowski, proboszcz św. 
Ducha, kazanie zaś wygłosił ks. ordynariusz kolegiaty, w obecności ks. opata 
Skotnickiego i szeregu kanoników. „Po skończonej summie Magistrat ze swych 
stallów wyszedłszy przed wielki ołtarz“, odśpiewał wraz z zakonami Te Deum, 
przy odgłosie tak „ręcznej strzelby1* garnizonu lubelskiego, jak i armat 
miejskich. O godz. 18, z uderzeniem armat, Magistrat z obywatelstwem miasta 
zgromadził się w Ratuszu Wielkim, którego okna i facjata z portretem, cyfrą oraz 
insygniami królewskimi były iluminowane, gdzie przy nieustannym biciu z armat 
spełniano zdrowie St. Augusta, wołając: „Wiwat król, ojciec Ojczyzny! 
Uszczęśliwienie i zbawca ludu i z nim najjaśniejsze stany sejmujące za 18 dzień 
kwietnia, uszczęśliwiający miasta! Wiwat 3 maja konstytucji, najzbawienniejsza 
całemu narodowi"! „Toż samo zdrowie w radosnych okrzykach przy muzyce 
spełniane było od wszystkich obywatelów miasta około Ratusza, Potem 
wszystkie obywatelstwo poszło przypatrywać się iluminacjom kamienic, tak w 
mieście jak i na przedmieściach będących, w którym obchodzeniu tysiączne 
odbijały się echa wdzięczności, życzliwości ku Najj. Panu. Ta radość w późną noc 
pociągnęła się z wszelka skromnością i ukontentowaniem obywatelów miasta, 
.jako wiernych poddanych monarsze swemu."



CIEKAWOSTKI
• Konstytucja trzeciomajowa uznawana jest za drugi taki akt prawny na świecie.3 maja jest również 

świętem narodowym na Litwie.

• W tym roku 2021 obchodzić będziemy 230 lecie podpisania Konstytucji 3 Maja.

• Jan Matejko uwiecznił moment podpisania konstytucji na jednym ze swoich ostatnich obrazów 
zatytułowanym – Konstytucja 3 Maja 1791 roku.

• Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

• Katolicyzm został uznany za religię panującą, zapewniając jednocześnie swobodę wyznań.



ZAPAMIĘTAJ

• W dniu uchwalenia Konstytucji 3 maja 
przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów a 
w jej miejsce została powołana 
Rzeczpospolita Polska.

• Konstytucja 3 maja znosiła liberum 
veto, konfederacje, sejm skonfederowany.

• Została zniesiona również wolna elekcja.

• Ograniczała immunitety prawne oraz 
przywileje szlachty zagrodowej tzw. Gołoty.

• Konstytucja została uchwalona na 
Zamku Królewskim w Warszawie.

• Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą 
na świecie, po Stanach Zjednoczonych, ustawą 
zasadniczą.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
JULITA GROCHOWSKA 2AG
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