
Drodzy Uczniowie! 

 

         Za kilka dni będziemy obchodzić święta majowe. To wyjątkowy czas dla każdego z nas,            

dla każdej Polki I Polaka. Dlatego ważne jest, abyśmy nie traktowali ich jako czasu wolnego  

od nauki i codziennych obowiązków, ale przede wszystkim wykazali się postawą 

patriotyczną. Przypomnijmy sobie krótką genezę świąt majowych: 

 

• 1 maja - Święto Pracy – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy 

 

            Międzynarodowe Święto Pracy zostało ustanowione przez Drugą Międzynarodówkę               

w 1891 r.  dla upamiętnienia wcześniejszego o pięć lat protestu robotników w Chicago, 

krwawo stłumionego przez policję. Pierwsze obchody Święta Pracy w wielu krajach, w tym 

również na terenie Polski, odbyły się już w 1890 roku. Obchody były organizowane zarówno 

przez lokalne związki zawodowe, jak i przez partie polityczne, które wpisały do swoich 

programów prawa pracownicze. Na ziemiach polskich przodowała w tym Polska Partia 

Socjalistyczna Józefa Piłsudskiego, zaś po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku - Związek 

Zawodowy Polski. Po II wojnie światowej, w okresie PRL-u, święto 1 maja było obchodzone 

bardzo uroczyście. Tego dnia odbywały się pochody, wiece i zgromadzenia. W latach 80. 

nielegalne demonstracje pierwszomajowe organizowała w opozycji do oficjalnych obchodów 

podziemna Solidarność.  

         Dziś 1 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W wielu miejscowościach odbywają 

się marsze  i okolicznościowe uroczystości. 

 

• 2 maja -  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

„Dwie mamy piękne barwy ojczyste, 
Znajdziesz je zawsze na naszej  fladze: 

Biel nakazuje mieć serce czyste, 
Czerwień przypomni ci o odwadze…” 

 
A.Paszkiewicz 

 

         Flaga Polski to jeden z trzech symboli narodowych obok godła i hymnu. Polskie barwy 

narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa 

Litewskiego. Są odwzorowaniem barw chorągwi polskiej, czyli oficjalnego symbolu państwa 

od średniowiecza: białego orła na czerwonym tle. 

Obejrzyjcie filmik edukacyjny : https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A


i posłuchaj piosenki patriotycznej: https://www.youtube.com/watch?v=hJ9SZzcOP_I 

 

Święto Flagi zostało uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 r. 

          Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych  dla Polaków chwilach. Podczas wydarzeń 

podniosłych i uroczystych, w momentach wzruszeń, radości i smutku. Wywieszamy ją na 

urzędach, szkołach, domach, żeby uczcić święta państwowe i ważne imprezy sportowe. 

          Flagę otaczamy wielką czcią i szacunkiem, a prezentujemy ją zgodnie z tradycją                         

i honorem. 2 maja 2020r.  uczcijmy  Białą – Czerwoną  wywieszając flagę państwową w swoim 

domu,  w oknie lub na balkonie. 

 

Czesław Janczarski „Barwy ojczyste" 

 

 Powiewa flaga, 

gdy wiatr się zerwie. 

A na tej fladze 

biel jest i czerwień. 

Czerwień to miłość, 

biel - serce czyste. 

Piękne są nasze 

barwy ojczyste. 

 

 

• Święto Narodowe Trzeciego Maja – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

 

        Konstytucja 3 Maja była pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej 

– na świecie, regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. 

Uchwalony 3 maja 1791 r. akt prawny powstał przy współpracy posłów Sejmu Wielkiego                        

i wspierającego ich środowiska, zawierał wizję i program budowy nowoczesnego państwa                     

i społeczeństwa. Konstytucja 3 Maja m.in. zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, 

ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan                  

i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa. Konstytucja zniosła też formalnie liberum 

veto. 

https://www.youtube.com/watch?v=hJ9SZzcOP_I


Reformy sejmu i Konstytucja miały na celu wzmocnienie wewnętrzne kraju i przywrócenie jego 

dawnej świetności. Głównymi autorami Ustawy Rządowej byli: Stanisław August Poniatowski, 

Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Jan Ursyn Niemcewicz i Hugo Kołłątaj. 

Zapraszam do obejrzenia filmiku edukacyjnego pt. „Konstytucja w Polsce - jak powstała?” 

https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs 

 

Na koniec posłuchajcie Mazurka 3 maja – „Witaj majowa jutrzenko” 

https://www.youtube.com/watch?v=SDO6h439wR8 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs
https://www.youtube.com/watch?v=SDO6h439wR8

