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Budowanie tożsamości  narodowej przed 1918 r.
 Rola wychowania patriotycznego 
 Święto majowe – jednym z ważniejszych elementów budowania 

poczucia wspólnoty
 Polonizacja życia w autonomicznej Galicji i możliwość organizacji 

obchodów po 1867 r.
 Trudna sytuacja w zaborach pruskim i rosyjskim



Święto 
narodowe

 1919 - rocznica uchwalenia Konstytucji staje się 
świętem narodowym (Ustawa z dnia 29 IV 1919 r.)

 1924 - papież Pius XI ustanawia święto Matki Bożej 
Królowej Polski dla upamiętnienia Konstytucji 3 Maja 

 Wobec odrzucenia przez Sejm wniosku socjalistów 
o wprowadzenie dnia wolnego podczas tradycyjnego 
święta robotniczego 1 maja, odmawiali oni uznawania 
Święta Narodowego.



Znaczenie obchodów 
narodowych 

w Polsce

Zwyczaj świętowania 
wielkich rocznic –
dziedzictwo XIX w.:

 rocznice powstań, 
wydarzeń 

historycznych (1925), 
 rozbiorów
 święta kościelne
Święta państwowe: 
najważniejsze 10 II,     

3 V, 11 XI
 sanacyjne święta: 

imieniny Piłsudskiego, 
Mościckiego. Ignacy Mościcki

Józef  
Piłsudski



Manifestacja 
jedności i dumy 

z odzyskania 
suwerenności

Po odzyskaniu niepodległości uroczyste obchody 
organizowały władze państwowe i samorządowe. Brali w nich 
udział m.in. wojskowi, duchowni i członkowie stowarzyszeń. 

Tuż przed wybuchem II wojny światowej trzeciomajowe 
obchody były z kolei okazją do zamanifestowania ofiarności 
społeczeństwa na rzecz siły zbrojnej państwa. 



Warszawa 
wzorem dla 

całego 
kraju

 Od 1919 r. obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja zostały 
uzupełnione o udział wojska. 

 Już wieczorem 2 maja w siedzibach garnizonów organizowano uroczyste 
capstrzyki. 

 Defilady odbywały się w Warszawie na trasie od Cytadeli do Alei 
Ujazdowskich. W końcu lat trzydziestych przeniesiono je na Pole 
Mokotowskie.

 Tego dnia tradycyjnie organizowano zapoczątkowane przez Henryka 
Sienkiewicza w 1907 r. zbiórki na rzecz polskiej oświaty. 



Relacje z obchodów 
ze stolic wojewódzkich

 Szczególnie uroczyście 
obchodzono 3 maja na 
Śląsku – czczono 
rocznicę III Powstania 
Śląskiego.

 Typowy plan:
 „Pobudka” – hejnał
 uroczyste nabożeństwa 

w kościołach i 
synagogach

 defilady (zebrani goście, 
miejscowi oficjele)

 popołudniowe zawody 
sportowe

 Wieczorne akademie: 
 przemówienia
 recytacje
 koncerty



Łączenie 
okoliczności 

 Przemyśl – 1919 (wojna z Ukraińcami prawie skończona; 
polscy generałowie, kazanie w katedrze ks. P. Niezgoda)

 Jasna Góra – 1926 r. wotum kobiet polskich (berło i 
jabłko) umieszczone obok cudownego obrazu.

 Łódź – 1927 r. poświęcenie kamienia węgielnego pod 
budowę pomnika Kościuszki



Pierwsze wykonanie „Marsylianki” 
przez jej autora (Rouget de Lisle )

3 V 1927 r. oczami 
G. K. Chestertona

Brytyjski 
przyjaciel Polski

6-tygodni w 
Polsce

Wizyty u 
najważniejszych 
polityków

Udział w 
warszawskich 
uroczystościach 
3. Maja

Wielki podziw dla 
zaangażowania 
zwykłych ludzi.



Witaj majowa 
jutrzenko 

wśród Polonii 
amerykańskiej

 Raporty konsulów:
 wewnętrzne święto Polonii
 dzień radości i dumy (II konstytucja zaraz po amerykańskiej; czas powrotu do 

bohaterów „początków”, tj. do Kościuszki i Pułaskiego)
 prosty plan: wykład okolicznościowy + śpiewanie pieśni = różny adresat
 czasem pokaz tańców narodowych i udział dzieci
 lekcja patriotyzmu (jesteśmy Polakami w USA lub Amerykanami polskiego 

pochodzenia = łączą nas korzenie i duma z nich)



Wojciech Bogusławski

Nietypowe 
obchody w Rzymie
3 maja 1938 r. Rzym
Ambasada przy Placu Weneckim
17 kwietnia kanonizacja Andrzeja Boboli i 

przekazanie jego relikwii do Polski 
Hitler w Rzymie i trudności z poruszaniem się
Skromne uroczystości – ambasador Alfred Wysocki 



Wojciech Bogusławski

Podsumowanie
Rocznice historyczne – symbole wspólnoty narodowej i 

państwowej
Postanowienia Konstytucji 3 Maja 1791 r. i okoliczności jej 

uchwalenia różnie bywały oceniane przez historyków i 
publicystów. 

Konstytucja z aktu prawnego stała się symbolem 
historyczno-narodowym. 

Polska historia częścią historii świata (polski wkład we 
współtworzenie rzeczywistości)

Kolejne rocznice jej uchwalenia były okazją do 
zamanifestowania wolności narodu względem obcej władzy, 
czy suwerenności społeczeństwa wobec rządzących.
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