
WIWAT   3  MAJA !   
  

     Biblioteka szkolna   przypomina o rocznicy uchwalenia   Konstytucji  3  Maja.               
   

 ,,Naród, który traci pamięć, przestaje  być Narodem”. 

                                                                                    Józef  Piłsudski 

 
    Trzeci Maja radością wiosenną 

    wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał, 

    Sztandarami biało – czerwonymi 

    umaiła się Rzeczpospolita. 

  

        Umaiły się też pierwszym kwieciem 

        łąki, pola i w ogrodach drzewa, 

        Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny 

        zgodnym chórem z ludźmi rozśpiewał. 

   

  Rozpłynęła się już pieśń radosna 

  głośnym echem po ojczystym kraju, 

  Witaj, witaj, Majowa Rocznico, 

  pamiętny Trzeci  Maju. 

      

 

 

     W coroczny kalendarz uroczystości w szkole jest wpisany 

apel z okazji rocznicy uchwalenia  Konstytucji 3 Maja. Ten 
dzień jest wspaniałą okazją , by uzmysłowić dzieciom rolę i 

znaczenie takich słów jak: Ojczyzna, Patriotyzm. Daje też 

możliwość przybliżenia kilku faktów z historii Polski, często 
zapomnianych i niezrozumiałych przez dzieci. 

      Dziś to święto będziemy obchodzić inaczej, w innej rzeczywistości, zdalnie,  ze 

względu na epidemię koronawirusa.               
 

                                        Dlaczego świętujemy? 

 

– Bardzo ważne jest uświadomienie uczniom, że obchodzenie świąt narodowych 

jest ważnym elementem życia społecznego i narodowego. 

– Dzięki temu jest podtrzymywana tradycja i pamięć historyczna, która umożliwia 

młodym Polakom identyfikować się ze swoim narodem 

       -    Świadomie uczestniczymy w życiu swojej ojczyzny 

– Często za swoją patriotyczną postawę ludzie płacili najwyższą cenę- życie 

– Szanujemy swoją Ojczyznę 

– Wiemy co wydarzyło się dniu ,w którym obchodzimy święto narodowe 

– Szacunek dla życia 

– Doceniamy możliwość używania np. swojego języka narodowego 

 

 

       



        Obchodzenie nawet skromne świąt narodowych jest bardzo ważne , bo tworzy 

duchową wspólnotę narodu, jest kontynuacją historii i tworzy świadomą odrębność w 

zglobalizowanym świecie. 

     

 3 Maja -Święto Konstytucji  3 Maja, która została uchwalona przez Sejm Wielki w 

maju 1791 roku i była to pierwsza w Europie a druga na świecie (po amerykańskiej) 

uchwalona konstytucja. 

 

     Dzień ten został uznany świętem już 5 maja 1971 roku. Ponownie, po odzyskaniu 

niepodległości w 1918 roku, 3 maja został uznany za święto państwowe na mocy uchwały 

Sejmu z dnia 29 kwietnia 1919 roku. Od 1946 roku świętowanie tego dnia było zakazane 

przez władze aż do roku 1990 kiedy to ,6 kwietnia, Sejm ponownie przywrócił to święto.   

 

      W 1767 roku tzw. Sejm Repniowski podejmuje uchwały, których gwarantem staje się 

caryca Rosji Katarzyna II. Od tego czasu Polska staje się silnie zależna od sąsiada. 

Doprowadza to do kryzysu państwowości m.in wojny domowej wywołanej przez 

konfederatów barskich niegodzących się na protektorat Rosji, porwania króla Stanisława 

Augusta Poniatowskiego a w końcu, w 1772 roku, do I. rozbioru Polski. Konieczność 

ratowania świetności Rzeczypospolitej była nieunikniona. Przeprowadzono reformy 

gospodarcze, monetarne, kulturalne, częściowo zniesiono pańszczyznę, wprowadzono cło 

generalne, zakładano wiele fabryk, manufaktur . 

 

    W 1788 roku, za zgodą Rosji, powołany został tzw. Sejm Wielki był to początek reformy 

ustrojowej, której ukoronowaniem miała być Konstytucja 3 Maja. 3 Maja 1791 roku ok. 

godziny 11 Sejm Wielki rozpoczął obrady, aby po siedmiu godzinach ogłosić drugą na 

świecie konstytucję. Termin obrad był o tyle korzystny, że część posłów opozycji 

wypoczywała jeszcze po świętach. Zdecydowano się, mimo protestów, zignorować 

konieczność głosowania przez ponad połowę posłów oraz konieczność wcześniejszego 

ogłoszenia projektu ustawy. Dzięki tym, niewątpliwie nie do końca zgodnym z prawem, 

zabiegom o godzinie 18 udało się 

uchwalić i podpisać 3 majową Ustawę Rządową 

 

    Witaj majowa jutrzenko, 
     Świeć naszej polskiej krainie, 
    Uczcimy ciebie piosenką, 
    Która w całej Polsce słynie. 
 

         Witaj maj, trzeci maj, 

         Dla Polaków błogi raj. 
 

   Nierząd braci naszych cisnął, 
   Gnuśność w ręku króla spała, 
   A wtem trzeci maj zabłysnął - 

   I cała Polska powstała. 
 

         Witaj maj, trzeci maj, 
        Dla Polaków błogi kraj. 
 



            

      W okresie międzywojennym dzień 3 Maja został uznany za Święto Narodowe. 

W czasie II wojny światowej święto 3 Maja było obchodzone przez oddziały 

partyzanckie . 

     W tym dniu urządzano uroczyste składanie przysięgi i nadawano odznaczenia . 

Prasa podziemna drukowała artykuły poświęcone uchwaleniu konstytucji 

majowej. 

     

  W Polsce Ludowej nie obchodzono Święta 3 Maja. 

Dopiero Sejm Trzeciej Rzeczypospolitej przywrócił Polakom to narodowe święto. 

       

Tego dnia uczniowie nie  mają lekcji , a rodzice nie idą do pracy by godnie 

świętować rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

W roku 2020  wszyscy zdalnie w swoich domach będziemy celebrować to święto. 

 

     Zapraszam wszystkie dzieci do śpiewania tego dnia  pieśni patriotycznych np.  

,,Mazurek 3 Maja”  oraz  ,,Hymn Konstytucji 3 Maja”. 

 

                                                                                                  Justyna  Śpiewak 
 


