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Notatkę proszę przepisać lub wydrukować i wkleić do zeszytu 
 

          Temat: Znaczenie Konstytucji 3maja . Święto Flagi. 
 

Uchwalenie Konstytucji 3 maja zazwyczaj Polacy świętują poprzez różnego 

typu parady, marsze, zawody sportowe i pikniki rodzinne. Z 

okazji święta organizowane są liczne pochody trzeciomajowe w różnych 

miastach w Polsce. 

 

Święto Konstytucji 3 Maja - od kiedy je obchodzimy? 

Święto Konstytucji 3 Maja upamiętnia powołanie pierwszej, polskiej ustawy 

regulującej ustrój Rzeczypospolitej.  

Sejm Ustawodawcz 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. 

Wszelkie próby manifestowania były w tych dniach tłumione przez milicję. 

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 spisana konstytucja. Konstytucja wprowadziła m.in. podział władzy 

na: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. 

Konstytucja miała także gwarantować niezależność polityczną od zagrażających 

Polsce sąsiadów: Rosji, Prus i Austrii. Wprowadzenie Konstytucji wywołało 

sprzeciw carycy Katarzyny II, która z częścią magnaterii zawiązała w 

Targowicy konfederację. Konfederaci uznali Konstytucję 3 maja za symbol 

zdrady narodowej. Wkrótce wybuchła wojna polsko-rosyjska w 1792 roku. 

Polacy przegrali a zdrajcy obalili Konstytucję. 

 
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.  

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=Dzie%F1+Flagi


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. 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. Jest oparta na tematyce godła. 

 

Życzę Wam uczniowie miłego świętowania.  
 


