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Majowe święto dla
wszystkich POLAKÓW

JEST DNIEM
SZCZEGÓLNYM.

Dzień 3 maja ustanowiono
świętem narodowym w

dowód pamięci o przodkach,
którzy pragnęli ocalić kraj

przed upadkiem.

Święto Konstytucji 3 Maja
obchodzone jest w ramach
upamiętnienia uchwalenia
Konstytucji w 1791 roku.

Była to pierwsza w
Europie i druga na świecie
ustawa regulująca ustrój

prawny państwa.



Konstytucja 3 maja została
uchwalona w 1791 roku w celu
uregulowania ustroju prawnego

Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Przywódcy stronnictwa
patriotycznego z królem
Stanisławem Augustem

Poniatowskim wykorzystali
zbliżające się święta wielkanocne

do zwołania Sejmu, który
przegłosował ustawę przy obecności
zaledwie 1/3 posłów. Była to druga

na świecie i pierwsza w Europie
spisana konstytucja.





Ustawa zmieniła ustrój państwa
na monarchię dziedziczną,

doprowadziła do politycznego
zrównania mieszczan i szlachty

oraz wprowadziła ochronę
państwa nad chłopami, dzięki

czemu miały zostać złagodzone
nadużycia w pobieraniu

pańszczyzny. Konstytucja
wprowadziła także podział władzy
na ustawodawczą, wykonawczą i

sądowniczą





Konstytucja miała ulepszyć ustrój i wzmocnić
Rzeczpospolitą. Wprowadzała w miejsce
elekcji (wyboru) króla tron dziedziczny.

Odbierała uprawnienia polityczne szlachcie,
która nie posiadała majątku. Więcej praw

natomiast zyskali mieszczanie, którzy mogli
odtąd starać się o wysokie stanowiska w

wojsku i Kościele. Najwyższa władzę
sprawował sejm, na którym szlacheccy
posłowie musieli podejmować decyzje

większością głosów. Jeden poseł nie mógł
zerwać obrad okrzykiem "liberum veto".

Utworzono rząd - Straż Praw z królem na
czele. W trosce o bezpieczeństwo kraju

szczególną uwagę zwrócono na wzmocnienie
armii ( miała ona liczyć 100 tysięcy żołnierzy).



Konstytucja 3 Maja była
 (i pozostaje) jednym z

fundamentów polskiej tradycji
republikańskiej. Była punktem
odniesienia dla tradycji i dążeń
niepodległościowych w latach

rozbiorów, okupacji i
komunistycznego zniewolenia.

Fakt, że została obalona na skutek
interwencji rosyjskiej i kolejnych
rozbiorów nie pozwolił na to, aby
stała się jednym z fundamentów

tożsamości europejskiej.



Święto Konstytucji 3 maja. Od kiedy
obchodzimy to święto?



Święto Konstytucji 3 Maja
ustanowione zostało w 1919
roku, gdy Polska odzyskała

niepodległość. Sejm
Ustawodawczy podjął uchwałę,
według której święto 3 Maja

zostało uznane świętem
narodowym. Po II wojnie

światowej zwyczaj obchodów
powrócił i trwał aż do 1946

roku, kiedy doszło do masowych
demonstracji studenckich.

Od tego czasu władze
komunistyczne zabroniły

publicznego świętowania i
organizowania obchodów 3 Maja.
Wszelkie próby manifestowania

były w tych dniach tłumione przez
milicję. Władze PRL postanowiły

dodatkowo znieść to święto poprzez
ustawę z dnia18 stycznia 1951
roku o dniach wolnych od pracy.

Święto Narodowe Trzeciego Maja
przywrócone zostało dopiero w

1990 roku.



Jak obchodzimy Święto Konstytucji 3
maja?



Święto Konstytucji jest
tradycyjnie dniem

wolnym od pracy. W
całej Polsce odbywają się

wtedy uroczystości, w
których uczestniczą

najwyżsi przedstawiciele
władzy państwowej. W

Warszawie główne
obchody odbywają się na

placu Zamkowym,
poprzedza je uroczysta

msza święta.



 Uchwalenie Konstytucji 3
maja zazwyczaj świętowane
jest poprzez różnego typu
parady, marsze, zawody
sportowe i pikniki rodzinne.
Z okazji święta organizowane
są liczne pochody
trzeciomajowe w różnych
miastach w Polsce. Odbywają
się także oficjalne uroczystości,
gównie o charakterze
wojskowym.





2 maja każdego roku
obchodzimy Dzień Flagi

Rzeczypospolitej Polskiej.
Historia tego święta jest

stosunkowo krótka i sięga
2004 roku. Ustanowiono je po

to, by jednemu z
najważniejszych symboli

narodowych naszego kraju
okazać należny szacunek.

Wybrana przez władze data
także nie jest dziełem

przypadku



Dlaczego Święto Flagi
obchodzimy 2 maja?



Data święta flagi nie jest przypadkowa i ma swoje uzasadnienie
historyczne. Jedno z nich to fakt, że 2 maja 1945 roku polscy żołnierze z
1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na Kolumnie
Zwycięstwa w Berlinie. Zdobywając stolicę hitlerowskich Niemiec, polscy
żołnierze przyczynili się do zakończenia II wojny światowej oraz działań
zbrojnych w Europie.



Co oznacza biel i czerwień na polskiej
fladze?



Flaga jest znakiem symbolizującym
suwerenność państwową lub narodową.
Jej wygląd zwykle nawiązuje do
tradycji historycznej państwa. Polska
flaga składa się z dwóch równych,
poziomych pasów - białego i
czerwonego. Oficjalnie została uznana
za symbol narodowy w 1919 roku, po
latach zaborów, w rok po uzyskaniu
przez Polskę niepodległości. Same
barwy - biel i czerwień - już wcześniej
były uznawane za narodowe.

Jako jedne z nielicznych na świecie
mają pochodzenie heraldyczne.
Wywodzą się z barw herbu
Królestwa Polskiego i herbu
Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Biel pochodzi od bieli orła, będącego
godłem Polski, i bieli Pogoni -
rycerza galopującego na koniu,
będącego godłem Litwy. Oba te
godła znajdują się na czerwonych
tłach tarcz herbowych. Na fladze biel
znalazła się u góry, ponieważ w
polskiej heraldyce ważniejszy jest
kolor godła niż tła.



Poza granicami Polski,
oficjalnym symbolem naszego

kraju jest flaga z polskim
orłem na białym pasie.

Używa się jej jedynie w
celach dyplomatycznej

reprezentacji
Rzeczypospolitej Polskiej.



Jak obchodzimy Świeto Flagi?



Przede wszystkim należy
wywiesić na domu flagę

państwową. Warto
pamiętać, że flaga powinna

być czysta i niepostrzępiona.







Obchodom Święta Flagi
zawsze towarzyszą ciekawe
wydarzenia. W całej Polsce

odbywają się koncerty pieśni
patriotycznych, wykłady
otwarte, pokazy filmów

historycznych. Dla młodzieży
organizowane są żywe lekcje

historii. Wiele miast
organizuje z tej okazji pikniki

rodzinne i biegi.





2 maja to nie tylko Dzień Flagi
RP, to również święto Polaków

za granicą.
Dzień Polonii ustanowił Senat
RP w 2002 roku w uznaniu za

„wielowiekowego dorobku i
wkładu Polonii i Polaków za
granicą w odzyskanie przez

Polskę niepodległości, wierność
i przywiązanie do polskości

oraz pomoc Krajowi w
najtrudniejszych momentach”.



Dzień Polonii i Polaków
poza Granicami obchodzony

jest w Polsce i na całym
świecie – bo wszędzie

mieszkają Polacy. W tym
dniu odbywają się

spotkania polonijne,
koncerty, festyny





Polska w Unii Europejskiej
– Polska jest członkiem
Unii Europejskiej od 1

maja 2004 na mocy
Traktatu akcesyjnego

podpisanego 16 kwietnia
2003 roku w Atenach
stanowiącego prawną

podstawę przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej.





Materiały
dodatkowe ● Kolorowanki

● Karty pracy
























