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 1 maja – Święto Pracy / Przystąpienie 
Polski do Unii Europejskiej

 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej

 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego 
Maja





 Jest świętem międzynarodowym, obchodzonym           
w wielu krajach od 1890r. dla upamiętnienia wydarzeń    
z pierwszych dni maja 1886r., podczas których             
w Chicago w Stanach Zjednoczonych odbył się  strajk 
robotników, będący częścią ogólnokrajowej kampanii 
na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.  

 W Polsce 1 maja jest świętem państwowym od 1950r.        



1 maja 2004r. to również data 
wejścia Polski do Unii 
Europejskiej



 to święto państwowe, ustanowione przez Sejm             
w 2004r. 

„Czerwień– to miłość,

biel - serce czyste...

Piękne są nasze barwy 

ojczyste.”

Czesław Janczarski



 Ciekawostki historyczne:

 W czasach Polski Ludowej nakazywano tego dnia  
zdejmowanie flag państwowych   po 1 maja, aby nie 
były eksponowane w dniu Święta Konstytucji 3 
maja, które zostało zniesione przez władze 
komunistyczne.

 2 maja 1945r. żołnierze polscy zawiesili  biało-
czerwony sztandar 
na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie.



 Biel i czerwień, jako barwy narodowe, pojawiły 
się po raz pierwszy  3 maja 1792r., podczas 
uroczystych obchodów pierwszej rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wówczas 
wszystkie warszawskie damy ubrały białe 
suknie, przepasane czerwonymi szarfami.

 Polskie barwy narodowe oficjalnie ustalił Sejm 
Królestwa Polskiego  7 lutego 1831 roku. 



 Flaga jest - obok godła – naszym  najważniejszym  
symbolem  narodowym. Symbolem wolnego                  
i niepodległego państwa. Reprezentuje imię Polski 
poza jej granicami. Łączy Polaków w kraju i za granicą.

 Jest widocznym i wymownym znakiem naszych  
najcenniejszych wartości.  Należy ją otaczać czcią                              
i szacunkiem. Jest to patriotyczny obowiązek każdego 
obywatela, każdego Polaka.                                                                                                   



 Barwy polskiej flagi kształtowały się na przestrzeni 
wieków. Ostatecznie wywodzą się z barw herbu 
Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego,

 pas górny flagi  reprezentuje białego orła,

 dolny pas - czerwone pole tarczy herbowej.



 Święto ustanowione w 1919 r., w  rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 maja  1791 r.

 Słowo konstytucja pochodzi od łacińskiej nazwy constituo, 
oznacza urządzać lub regulować. 

 Jest to ustawa, która ma najwyższą moc w naszym 
państwie. To ona mówi  o prawach i obowiązkach 
obywateli, reguluje ustrój danego państwa,
czyli wprowadza porządek i ład.

 Po II wojnie światowej, w  czasach  komunizmu, 
nie pozwalano obchodzić tego święta. Dopiero  w 1990 r. 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić 
dzień 3 maja i ustanowił go dniem wolnym 
od pracy. 



 II połowa XVIII w. to dramatyczne chwile                      
w dziejach Polski – rok 1772 na zawsze przeszedł                  
do historii pod nazwą  I rozbioru Polski .                   
Sąsiadujące z Polską państwa: Rosja, Prusy i Austria 
zagarnęły polskie ziemie.



 Protest Tadeusza Reytana podczas obrad Sejmu 
Rozbiorowego 1773–1775  na obrazie Jana Matejki.



 Po pierwszym rozbiorze część szlachty i magnatów 
zrozumiała, że nasze państwo wymaga pilnej naprawy. 
Zwołano sejm, który z przerwami trwał cztery lata  
(od 1788 do 1792 r.). Najważniejszym wydarzeniem tego 
sejmu było uchwalenie konstytucji. Jej twórcami byli m.in. 
Ignacy Potocki Hugo Kołłątaj

Stanisław Małachowski



 Święto przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się 
trudnego zadania reformy państwa chylącego się ku upadkowi. 
Dostarcza nam też wiele wzorów do naśladowania, daje 
przykłady zachowań patriotycznych.

Obraz Jana Matejki   „Konstytucja 3 Maja 1791”  w zbiorach Zamku 
Królewskiego w Warszawie



 Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie, a drugą 
na  świecie - po Konstytucji Stanów Zjednoczonych     
z 1787 r. Konstytucja była próbą uzdrowienia państwa   
i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw.



 znosiła liberum veto i wolną elekcję, 

 wprowadzała dziedziczność tronu,

 umocniła także władzę centralną, 

 ukróciła wpływy najbogatszych – magnaterii.              

 Konstytucja 3 maja miała stać się fundamentem  
pod budowę nowoczesnego i silnego państwa 
polskiego.

 Liberum veto znaczyło w języku polskim
„nie pozwalam”. Poseł, który wykrzyknął  te słowa, 
unieważniał wszystko, co do tej pory sejm uchwalił.



Dziękujemy 

za

uwagę


