
Majowe Święta 

 

Czesław Janczarski „Co to jest Polska”? 
„- Co to jest Polska?- 

Spytał Jaś w przedszkolu. 

Polska- to wieś i las, 

i zboże w polu, 

i szosa, którą pędzi 

do miasta autobus, 

i samolot, co leci 

wysoko nad tobą. 

Polska - to miasto, 

strumień i rzeka, 

i komin fabryczny, 

co dymi z daleka, 

a nawet obłoki, 

gdy nad nami mkną. 

Polska to jest także twój rodzinny dom. 

A przedszkole? 

Tak - i przedszkole,  

i róża w ogrodzie 

i książka na stole.” 

 

Co to jest konstytucja?  

Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Zapisane są w nim zasady obo-

wiązujące wszystkich Polaków. Zgodnie z konstytucją m.in. wybiera się w Polsce 

prezydenta, posłów i senatorów, a Polacy mają swoje prawa, których mogą docho-

dzić w sądach. W konstytucji zapisano także, że wszystkie dzieci muszą chodzić do 

szkoły. 

 

Znaczenie konstytucji można porównać do zbioru zasad drogowych, których muszą 

przestrzegać wszyscy kierowcy na drodze. Albo do zasad, jakie panują w każdym 

domu czy rodzinie. Może macie prawa i obowiązki każdego z domowników spisane 

na kartce na lodówce? Np. ktoś zmywa, ktoś sprząta po kolacji, a każdy układa swoje 

ubrania i ma prawo do naprawienia błędu? No właśnie, podobnie konstytucja określa 

zasady panujące w całym państwie. 

Co to jest Konstytucja 3 Maja? 

Konstytucja 3 maja została uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskie-

go na Sejmie Czteroletnim 3 maja 1791 roku – stąd jej nazwa. Polska znajdowała się 

wówczas w trudnej sytuacji: kraj był osłabiony i rozgrabiony. Ani król, ani Sejm nie 



mogli podjąć żadnej ważnej decyzji, bo obowiązywało tzw. liberum veto. Oznaczało 

to, że każdy poseł mógł podczas obrad sejmu mógł krzyknąć „nie pozwalam” i cała 

praca innych posłów szła do kosza. 

 

To trochę tak, jakby w szkole zaplanowano wycieczkę, ale jeden z uczniów powie-

dział „nie chce mi się jechać, nie jedźmy”. I z wycieczki nici! Ten system paraliżo-

wał wiele ważnych spraw. 

 

Konstytucja 3 maja ostatecznie zniosła liberum veto. 

 

Ponadto zgodnie z Konstytucją 3 maja: 

 ustanowiono w Polsce monarchię dziedziczną, 

 prawa mieszczan i szlachty zostały częściowo zrównane, 

 chłopi przechodzili pod ochronę państwa. 

Konstytucja 3 maja to ustawa, która regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Ob-

ojga Narodów. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie, po konstytucji Sta-

nów Zjednoczonych, spisana, nowoczesna konstytucja. 

 Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie. 

 Ustanowiono podatki w wysokości 10 proc. dla szlachty i 20 proc. dla ducho-

wieństwa. Szlachta bez ziemi (tzw. gołota), mieszczanie i chłopi byli zwolnieni 

z płacenia podatków. 

 W dniu uchwalenia Konstytucji 3 maja przestała istnieć Rzeczpospolita Oboj-

ga Narodów, w jej miejsce powstała Rzeczpospolita Polska. 

 Katolicyzm został uznany za religię panującą, zapewniono jednak swobodę 

wyznań. 

 Co 25 lat miał zbierać się Sejm Konstytucyjny, który miałby prawo zmian w 

zapisach konstytucji. 

 Konstytucja 3 maja przetrwała tylko 14 miesięcy. 

 Świętowanie 3 Maja było zakazane we wszystkich zaborach. Święto przywró-

cono dopiero po I wojnie światowej, a później zdelegalizowano w cza-

sie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej oraz sowieckiej po woj-

nie. W 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody 3-majowe, a od 1989 

roku 3 maja to święto narodowe, podczas którego śpiewa się piosenki patrio-

tyczne, odbywa się także defilada wojskowa, a zewsząd powiewają flagi Pol-

ski.  

Jan Matejko namalował obraz, który oddaje moment ogłoszenia Konstytucji 3 Maja:         

https://www.youtube.com/watch?v=GTy_ixII3Qw  

 

Majowe święta to chwila, gdy zastanawiamy się nad znaczeniem Ojczyzny w życiu 

człowieka. W tym roku pamiętamy też o tych, którzy musieli opuścić Swoją Ojczy-

znę – Ukrainę i schronili się w naszej.  

https://mamotoja.pl/rodzina/swieta-i-uroczystosci/piosenki-patriotyczne-dla-calej-rodziny-18622-r1/
https://mamotoja.pl/rodzina/swieta-i-uroczystosci/piosenki-patriotyczne-dla-calej-rodziny-18622-r1/
https://www.youtube.com/watch?v=GTy_ixII3Qw


 

A tymczasem w świetlicy: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysowaliśmy, rozwiązywaliśmy zagadki, szyfrowaliśmy... 

 

 



Wędrowaliśmy po Polsce wzdłuż Wisły... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tańczyliśmy krakowiaczka i oberka... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A nawet podróżowaliśmy metrem... 

 

A wszystko to, by przypomnieć sobie najważniejsze informacje o Polsce i Jej historii!                                        



 

 

 

 

A Ty jak myślisz? Czym jest dla Ciebie Polska? 

„Co to jest Polska”? 

 

 

 

 


