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 „Trzeci Maj” – R. Suchodolski 

Była wiosna , wiosna wkoło , nadszedł cudny maj , 

Pełne pieśni każde sioło , świat się zmienił w raj !… 

Hej , pamiętny ów dzień chwały –cudny ; „Trzeci Maj” ! 

Naród zgodny , silny , cały , chciał podźwignąć kraj! 

„Naród z królem – król z Narodem równy każdy stan , 

Wolni wszyscy – wszyscy społem , kmieć , mieszczanin , pan…” 

Tak głosiły sławne prawa, chlubny ojców czyn . 

Nim Polska zmartwychwstała z upadku i win !… 

W górę serca ! – wstały świty , w Polsce cudny maj! 

Blask ozłocił już gór już gór szczyty , wolny polski kraj ! 

Rozbudziła się w Narodzie wiara w siłę , moc ! 

Tylko trzeba trwać nam w zgodzie od świtu – po noc ! 

Niechaj z wieży biją dzwony jak jest wielki kraj . 

Niech na wszystkie głoszą strony : „Wiwat Trzeci Maj”  

 

Święto Narodowe Trzeciego Maja - to święto państwowe ustanowione w 1919 roku, kiedy 

Polska odzyskała niepodległość, a potem ponownie w 1990. 

Święto Konstytucji 3 Maja obchodzone jest w ramach upamiętnienia uchwalenia Konstytucji 

w 1791 roku przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788. Uchwalona 

3 maja 1791 roku Ustawa Rządowa była ukoronowaniem panowania Stanisława Augusta 

Poniatowskiego. 

 



Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na 

świecie ustawą regulującą ustrój prawny państwa . 

Po II wojnie światowej zwyczaj obchodów powrócił i trwał aż 

do 1946 roku. Wtedy doszło do masowych demonstracji 

studenckich i w efekcie władze komunistyczne zabroniły 

organizowania obchodów  

3 Maja. 

 

18 stycznia 1951 roku władze PRL zniosły Święto Konstytucji 3 maja. 

Dopiero w 1990 roku przywrócono Święto Narodowe Trzeciego Maja. Wówczas odbyły się 

uroczyste obchody na Placu Zamkowym. 

3 maja - tego dnia obchodzimy również święto kościelne Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Polski, które obchodzone jest w Polsce od 1920 roku. 

 

                                             Konstytucja  

Jest najważniejszym aktem prawnym w państwie. Nazywana jest często 

ustawą zasadniczą. Ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa 

w państwie. Określa zasady funkcjonowania państwa, organizację i 

kompetencje najważniejszych organów państwowych. 

 

 

„Rocznica” Stanisław Aleksandrzak 

Trzeci Maja radością wiosenną 

wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał, 

Sztandarami biało-czerwonymi 

umaiła się Rzeczpospolita. 

Umaiły się też pierwszym kwieciem 

łąki, pola i w ogrodach drzewa, 

Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny 

zgodnym chórem z ludzi rozśpiewał. 

Rozpłynęła się już pieśń radosna 

głośnym echem po ojczystym kraju 

– Witaj, witaj, Majowa Rocznico, 

pamiętny Trzeci Maju. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Trzeci Maj” Michał Aret 

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. 

Z tych w ciemnościach jasnych chwil, 

Kiedy miłość pobratała 

W jedną całość Polski stany, 

Miłość ponad wszystko trwała. 

Tym, co w Polsce dali myśl, 

Aby stworzyć cud majowy, 

Cześć z oddaniem złóżmy dziś, 

przed pamiątką chyląc głowy. 

 

Kochani zapraszamy na dodatkową lekcję historii prosto z Zamku Królewskiego. 

https://www.zamek-krolewski.pl/edukacja/3maj-po-krolewsku/_nocache 

 

Miłego dnia !!!  

Wioletta Dziadczyk, Beata Jakóbczak, Katarzyna Kaźmierczak 

https://www.zamek-krolewski.pl/edukacja/3maj-po-krolewsku/_nocache

