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Michał Aret

„Trzeci Maj”

Maj – rocznica pięknych serc!

Maj – rocznica wielkich myśli,

Tym, co dawno przeminęli,

Hołd składają, ci co przeszli.

Choć przeminął dawno wiek,

Dawne hasła się zmieniły,

Orzeł począł nowy bieg.

Lecz z przeszłości czerpał siły.

•

•



3 maja 1791 roku dzień 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 to zostało oficjalnie 
zdelegalizowane przez władze komunistyczne. 

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.               
W roku 2007 po raz pierwszy na Litwie obchodzono 

święto Konstytucji 3 Maja.





Konstytucja 3 Maja została uchwalona 
przez Sejm Wielki 

w maju 1791 roku i była to pierwsza 

w Europie a druga na świecie 

(po amerykańskiej) uchwalona 
konstytucja. 

Dzień ten został uznany świętem już 

5 maja 1971 roku. Ponownie, po 
odzyskaniu niepodległości 

w 1918 roku, 3 maja został uznany

za święto państwowe na mocy uchwały 
Sejmu z dnia 29 kwietnia 1919 roku. 

Od 1946 roku świętowanie tego dnia 
było zakazane przez władze 

aż do roku 1990 kiedy to ,

6 kwietnia, Sejm ponownie przywrócił 
to święto. 

Widok Sejmu w czasie uchwalania 
Konstytucji 3 Maja



Widok Sejmu w czasie uchwalania 
Konstytucji 3 Maja



Konstytucja 3 Maja 
została ustanowiona 

ustawą rządową przyjętą 
tego dnia przez Sejm. 
Została zaprojektowana 

w celu zlikwidowania 
obecnych od dawna wad 
systemu politycznego 

Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów i jej złotej 
wolności. Konstytucja 
wprowadziła polityczne 
zrównanie mieszczan 

i szlachty oraz stawiała 
chłopów pod ochroną 

państwa, w ten sposób 
łagodząc najgorsze 

nadużycia pańszczyzny. 



Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak 
liberum veto, które przed przyjęciem Konstytucji 
pozostawiało sejm na łasce każdego posła, który, 

jeśli zechciał – z własnej inicjatywy, lub 
przekupiony przez zagraniczne siły, albo 

magnatów – mógł unieważnić wszystkie podjęte 
przez sejm uchwały. Konstytucja 3 Maja miała 
wyprzeć istniejącą anarchię, popieraną przez 

część krajowych magnatów, na rzecz monarchii 
konstytucyjnej. W tym samym czasie 

przetłumaczono Konstytucję na język litewski. 



Przyjęcie Konstytucji 3 Maja sprowokowało wrogość sąsiadów 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Podczas wojny w obronie konstytucji, 

Polska zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka 
Wilhelma  II, została pokonana przez Imperium Rosyjskie Katarzyny 

Wielkiej, sprzymierzonej z konfederacją targowicką – spiskiem polskich 
magnatów przeciwnych reformom osłabiającym ich wpływy. Po utracie 
niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, przypominała        

o walce o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego 
Potockiego i Hugona Kołłątaja była "ostatnią wolą i testamentem gasnącej 

Ojczyzny".



Wielu historyków uważa,            
że głównym powodem upadku 
kraju było nadużywanie prawa 
liberum veto, które od 1652 
pozwalało każdemu posłowi        

na zerwanie Sejmu i odrzucenie 
wszystkich przyjętych przez 

Sejm uchwał. 
Korzystając z takiej możliwości 

magnaci, a nawet agenci 
działający na rzecz państw 

ościennych, mogli z łatwością 
przekupić jedną lub więcej osób, 

aby odrzucić jakiekolwiek 
niewygodne z ich punktu 

widzenia reformy. Jedynie tzw. 
"sejm skonfederowany" był wolny 

od liberum veto. 
Sejm Czteroletni (zwany też 
Sejmem Wielkim), który przyjął 
Konstytucję Trzeciego Maja był 
właśnie takim sejmem i tylko to 

pozwoliło na przyjęcie 
radykalnych, jak na ówczesne 

czasy, reform. 



„Witaj majowa 

jutrzenko,

Świeć naszej polskiej 

krainie 

Uczcimy ciebie 

piosenką, 

Która w całej Polsce 

słynie.

Witaj maj, Trzeci Maj,

u Polaków błogi raj.”



„ŚLUBOWANIE” Józef 

Stemler

Rozwiń skrzydła, orle biały –

i koroną złotą świeć.

Do przeszłości Polski całej

w sercach naszych miłość wznieć!

• Srebnopióry ptaku nasz,

• Ty nam drogi w przyszłość wskaż;

• Chrobrych myśli i Maja brzask –

• wykuć czynem w Polski blask.



Rozwiń skrzydła, orle biały,

szybuj w niebo, w słońce leci …

Wolny, silny, w pełni chwały,

siłę polskiej woli nieć!...

Ducha polski wciąż odradzać

O Boże, Ty mocy daj!

I ludzkości drogę wskazać …

Tak ślubujem – w Trzeci Maj.



J Krasicki
„Hymn do miłości ojczyzny”

Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe.
Dla ciebie zajadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe!
Kształcisz kalectwo przez chwalebne 
blizny,
Gnieździsz w umyśle rozkosze 
prawdziwe
Byle cię można wspomóc, byle 
wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal umierać.



2 Maja 
Dzień Flagi



„Myśląc Ojczyzna..."

KAROL WOJTYŁA

Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyobrażam sobie

i zakorzeniam,

mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie

przebiega ku innym

aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą

niż każdy z nas:

z niej się wyłaniam... gdy myślę Ojczyzna - by zamknąć

ją w sobie jak skarb.

Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzać tę 

przestrzeń,

którą wypełnia.



Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej

Obchodzony jest między świętami: 1 maja – Świętem 
Pracy i 3 maja - Świętem Konstytucji 3 Maja. 

W latach Polski Ludowej właśnie w tym dniu zdejmowano 
po 1 maja flagi państwowe, aby nie były eksponowane 

w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta 
Konstytucji 3 Maja.

W tym dniu, w 1945 roku, żołnierze polscy zawiesili 
biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessäule 
w Berlinie w trakcie zdobywania tego miasta.





„Powiewa flaga” Cz. Janczarski

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie 

A na tej fladze biel jest i czerwień. 

Czerwień – to miłość, biel – serca czyste 

Piękne są nasze barwy ojczyste. 



Barwy flagi polskiej złożone z dwóch poziomych pasów: 
białego oraz czerwonego są odwzorowaniem 

kolorystyki godła państwowego, który stanowi orzeł 
biały na czerwonym polu. Zgodnie z zasadami heraldyki 
pas górny reprezentuje białego orła, a dolny czerwone 

pole tarczy herbowej. 
Kolory te według symboliki używanej w heraldyce mają 

następujące znaczenie:
Koloru białego używa się w heraldyce jako 

reprezentację srebra. Oznacza on także wodę, 
a w zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie. 

Kolor czerwony jest symbolem ognia, a z cnót oznacza 
odwagę i waleczność.



Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią 
składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Ustawa stanowi, 

że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są 

kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch 
poziomych, równoległych pasach tej samej 

szerokości, z których górny jest koloru białego, 
a dolny koloru czerwonego. 



Flaga państwowa z godłem



Oprócz flagi biało-czerwonej istnieje jeszcze
flaga z godłem Polski na białym prostokącie
nazywana "flagą państwową z godłem".

Flagę państwową z godłem Rzeczypospolitej
Polskiej podnoszą przedstawicielstwa
dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne
oficjalne przedstawicielstwa i misje za granicą
na budynkach lub przed budynkami ich siedzib
urzędowych, a także kierownicy tych
przedstawicielstw, urzędów i misji na swych
rezydencjach i środkach komunikacji, cywilne
lotniska i lądowiska, cywilne samoloty
komunikacyjne podczas lotów za granicą,
kapitanaty (bosmanaty) portów – na budynkach
lub przed budynkami stanowiącymi ich siedziby
urzędowe, polskie statki morskie jako banderę.



Bandera wojenna



Modyfikacją flagi państwowej 
z godłem jest bandera wojenna 

ustanowiona ustawą z dnia 
19 lutego 1993 r. o znakach Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej.

W ustawie tej określono, że "banderą 
wojenną jest prostokątny płat 

tkaniny o barwach Rzeczypospolitej 
Polskiej, zakończony dwoma 

trójkątnymi językami na wolnym 
liku.
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