
Konstytucja 3 Maja

Prezentacja



Z jakiego powodu obchodzimy to święto?

Jak sama nazwa wskazuje, 3 maja obchodzimy 
rocznicę ustanowienia konstytucji 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez króla  
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Stało się to 
w 1791 roku. Była ona pierwszą konstytucją w 
nowożytnej Europie, a zarazem drugą na 
świecie, po amerykańskiej. To wydarzenie 
przekształcało państwo w monarchię 
konstytucyjną. Wprowadzała zasadę 
trójpodziału władzy.



Dlaczego jest dla nas ważne?

Gdybyśmy świętowali wszystkie bitwy, 
wojny, ważne ustawy itp. które miały 
miejsce naprawdę dawno temu, tak samo 
jak wspomnianą konstytucję, nie 
moglibyśmy narzekać na małą ilość świąt. 
Jednak to właśnie ona jest dla Polaków 
szczególnie ważna, ponieważ właśnie 
wtedy wprowadzono ustawy, które bardzo 
zmieniła Polskę.



Ustawy Konstytucji 1791r.

- Trójpodział władzy

- Powszechna niepodległość dla szlachty i mieszczaństwa

- Ograniczenie nadmiernego immunitetu

- Ograniczenie politycznych przywilejów szlachty zagrodowej



Dokument o ustanowieniu 

Konstytucji

Zdjęcie obok przedstawia oryginalny tekst 

dokumentu dotyczącego ustanowienia 

Konstytucji.



Bardziej szczegółowe informacje na temat 

Konstytucji 3 Maja

Dzień 3 maja 1791 roku został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody tego 
święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało 
wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. Święto Konstytucji 3 Maja 
zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w 
czasie II wojny światowej, a po antykomunistycznych demonstracjach w 1946 r. nie 
było obchodzone w Polsce, natomiast zastąpione obchodami Święta 1 Maja. W 
styczniu 1951 r. święto 3 maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze 
komunistyczne. W roku 1981 ponownie władze świętowały uchwalenie majowej 
konstytucji. Do roku 1989 w tym dniu często dochodziło w Polsce do protestów i 
demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych. Po zmianie ustroju, od kwietnia 
1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt.



Kto był autorem Konstytucji?

Autorzy:

- Król Stanisław August Poniatowski

- Ignacy Potocki

- Hugo Kołłątaj



Ciekawostki

1.Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie.

2.Obrady Sejmu były burzliwe. W czasie obrad król Stanisław August 
Poniatowski przemawiał trzy razy, wskazując pilną konieczność naprawienia 
dawnego ustroju. Gdy podniósł rękę na znak chęci zabrania głosu po raz 
czwarty, odebrano ten gest przypadkiem jako wezwanie do przyjęcia projektu 
przez aklamację, co rzeczywiście nastąpiło.

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



Koniec
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