
Historia dla kl. VII B na dzień  30.04 

 

Notatkę proszę przepisać lub wydrukować i wkleić do zeszytu. Temat związany 

jest ze zbliżającym się świętem Konstytucji 3maja. Nie ma go w zeszycie. 
 

          Temat: Konstytucja 3 maja, jej znaczenie i świętowanie Konstytucji. Święto 

Flagi. 

 

Święto Konstytucji 3 Maja - od kiedy je obchodzimy? 

Święto Konstytucji 3 Maja upamiętnia powołanie pierwszej, polskiej ustawy 

regulującej ustrój Rzeczypospolitej.  

Sejm Ustawodawczy wolnej Polski w roku 1919 podjął uchwałę, według której 

święto 3 Maja zostało uznane świętem narodowym. W roku 1946 roku władze 

komunistyczne zabroniły publicznego świętowania i organizowania obchodów  

3 Maja. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócone zostało dopiero w 

1990 roku.  

Znaczenie Konstytucji 3 maja  dla Polski. 

Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku celem wzmocnienia 

Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Była to druga na świecie i pierwsza w 

Europie konstytucja. Konstytucja wprowadziła m.in. podział władzy na: 

ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zdrajcy, a byli nimi polscy magnaci 

z pomocą carycy Katarzyny obalili Konstytucję. Wkrótce Rosja, Austria i Prusy 

przeprowadziły 3 kolejne rozbiory. Ich skutkiem była niewola Polaków, która 

trwała 123 lata. 

       Obchody 3 maja w dwudziestoleciu międzywojennym 

Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzono w dwudziestoleciu 

międzywojennym bardzo uroczyście. Zarówno domy prywatne jak i budynki 

rządowe bogato dekorowano chorągwiami oraz okolicznościowymi nalepkami 

w oknach. Odbywały się przemarsze orkiestr, defilady m. in. oddziałów 

wojskowych, strzeleckich, harcerzy, straży pożarnej, śpiewano patriotyczne 

pieśni, odprawiano uroczyste msze w kościołach. Niekiedy organizowano biegi 

przełajowe, koncerty i imprezy kulturalne na wolnym powietrzu. 

Od zaledwie kilu lat przed trzeciomajowym świętem obchodzimy. Dzień Flagi.  

  



Dzień Flagi RP to jedno z najmłodszych świąt państwowych w Polsce - zostało 

ustanowione w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz 

symbolach narodowych. Flaga jest znakiem symbolizującym suwerenność 

państwową lub narodową. Jej wygląd nawiązuje do tradycji historycznej 

państwa 

Dlaczego Dzień 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 w Berlinie. 

 

Pamiętajmy o polskiej historii bo jest to ważny element naszego życia. 

 
 

 


