
Ponieważ zbliża się majowy weekend, a co za tym idzie rocznica uchwalenia  
Konstytucji 3 Maja oraz Święto Pracy i Święto Flagi Państwowej chciałam 
wszystkich zachęcić do zgłębienia wiedzy na temat wydarzeń, które przyczyniły się do  
uchwalenia tych świąt, a także obejrzenia krótkich filmików, prezentacji czy  
posłuchania piosenek patriotycznych. 
Zachęcam również do zamanifestowania swojego patriotyzmu przez wywieszeni flagi  
państwowej. Pamiętajmy jednak, że patriotyzm to przede wszystkim szacunek do 
Ojczyzny i wszelkich symboli narodowych. 



Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy 

 

Święto to obchodzone jest na świecie od 1890 r. Dzień  ten upamiętnia strajk 

robotników w Chicago z 1886 roku domagających się wprowadzenia ośmiogodzinnego dnia 

pracy i wyższych wynagrodzeń. Protest zakończył się wtedy starciami z policją, a wielu 

organizatorów manifestacji zostało straconych lub skazanych na kary długoletniego 

więzienia. 

 

W Polsce 1 maja od 1950 roku jest jednym z najważniejszych świąt państwowych. 

Niestety w czasach komunizmu było wykorzystywane przez władzę do szerzenia własnej 

ideologii i wielu starszym Polakom źle się kojarzy. Pamiętajmy jednak, że jest to święto ludzi 

pracy, a praca to jedna z ważniejszych wartości. Święto zatem przypomina nam o  

szczególnej roli i znaczeniu pracy, jaką odgrywa ona w życiu każdego człowieka. 

 

Czar PRL-u- pochody 1Majowe:                                 

https://www.youtube.com/watch?v=frLW93d7GU0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=frLW93d7GU0


Artykuł z dnia 29 kwietnia 2018 r.  

„Flaga Polski - 5 faktów na Dzień Flagi” 

Każdy Polak i każda Polka wie, że biały i czerwony to kolory ich kraju. Można je spotkać wszędzie – na 

gmachach urzędowych, na ulicach, na zawodach sportowych… Jednak okazuje się, że nie każda flaga jest 

flagą. Jak to możliwe? Z okazji obchodzonego 2 maja Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej prezentujemy 

pięć faktów na temat polskiej flagi. 

Polskie barwy narodowe 

Jakie kolory ma flaga polski? Biały i czerwony, to oczywiste. Natomiast sprecyzowanie odcieni stanowi 

wyzwanie. Z pomocą przychodzi wtedy „Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych”. Właściwe kolory są przedstawione w postaci 

współrzędnych trójchromatycznych barw. Wynika z nich, że biały nie jest czystym śnieżnobiałym, a kolor 

czerwony to karmazyn, czyli ciemna czerwień. Ciekawostką jest, że nie zawsze tak było – choć pierwszy 

opis flagi z 1921 roku wprowadzał karmazyn (o odcieniu nieco jaśniejszym od współczesnego), to od 1927 

roku, przez ponad 50 lat obowiązywał cynober, czyli czerwony wpadający w pomarańczowy.  

 

Barwy narodowe Polski w prawidłowym układzie 

Załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz o pieczęciach państwowych 



Układ barw narodowych 

Wybór barw flagi jest odwzorowaniem kolorów chorągwi polskiej, białego orła na czerwonym tle, 

oficjalnego symbolu państwa już od średniowiecza. Znak w godle, czyli orzeł, jest ważniejszą jego częścią 

niż tło, dlatego kolor biały jest na górze, a czerwony na dole (i dlatego poprawnie mówi się, że flaga jest 

biało-czerwona). Jeśli barwy zawieszone są w układzie pionowym, to biały umieszcza się po lewej stronie 

płaszczyzny oglądanej z przodu. Natomiast w rozetkach, czyli kokardach narodowych (często błędnie 

nazywanych kotylionami), biały powinien być wewnątrz, a czerwony na zewnątrz. 

Proporcje flagi Polski 

Długości boków w fladze powinny przedstawiać proporcje 5:8. Stosunek ten ustaliła „Ustawa z dnia 1 

sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej” i obowiązuje on do dziś. Przykładowo, gdy 

flaga ma 1 metr wysokości, to musi mieć 1,6 metra szerokości. Jeśli tak nie jest, to biały i czerwony 

stanowią barwy narodowe, ale nie flagę. Co więcej, zgodnie z ustawą, dla miana flagi, prostokąt musi być 

umieszczony na maszcie. 

 

Flaga Polski z godłem na białym pasie obowiązująca w II RP 

Wzór nr 5 w załączniku do ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej 

Barwy narodowe i ich ochrona 

Dziś każdy ma prawo używać barw RP, w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt 

lub innych wydarzeń, pod warunkiem zachowania odpowiednich czci i szacunku. Choć nie ma zakazów, jak 

za czasów PRL, nie wolno  umieszczać napisów, np. z nazwami miejscowości, na biało-czerwonych 

flagach. Kodeks Karny zawiera przepisy dotyczące ochrony symboli narodowych. Za publiczne 



znieważenie, uszkodzenie lub usunięcie flagi czy godła grozi grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia 

wolności. 

Flagi świata 

Każde państwo, uznane na arenie międzynarodowej czy nie, posiada własną flagę, co daje setki wzorów. 

Najbardziej podobne do polskiej są flagi Indonezji i Monako, które są czerwono-białe. Ponad 50 krajów 

świata obchodzi święto na cześć swoich barw narodowych (Polska od 2004 roku). Istnieje także specjalna 

nauka zajmująca się flagami, znakami wojskowymi, terytorialnymi, itp. Nazywa się weksylologia – od 

łacińskiego vexillum, czyli sztandar, chorągiew. Uznaje się ją za dyscyplinę pomocniczą historii powiązaną 

z heraldyką. 

 

Flagi w barwach narodowych i proporczyki klubów widoczne podczas krajowych zawodów lotniczych na 

Lotnisku Mokotowskim w Warszawie w 1938 roku 

Zbiory NAC online 

Choć flaga Polski wydaje się być tak prosta, okazuje się być całkiem skomplikowana w wymiarze 

technicznym. Jednak ważniejsze jest, że te dwa pasy są dla całego narodu wielkim symbolem jednoczącym 

nas wszystkich. Pod tymi barwami narodowymi walczyli żołnierze i powstańcy, je sławili artyści i poeci. 

Biały i czerwony są naszym wspólnym dziedzictwem, o które dbamy od najmłodszych lat. 

Wszystkim Polakom, dużym i małym, z okazji Dnia Flagi RP, składamy najlepsze życzenia!” 

 

Poniżej link do krótkiej prezentacji o fladze państwowej i piosenka: 

 Flaga państwowa     https://www.youtube.com/watch?v=6DeZcSME1Fc 

 Piosenka    https://www.youtube.com/watch?v=hJ9SZzcOP_I 

https://www.youtube.com/watch?v=6DeZcSME1Fc
https://www.youtube.com/watch?v=hJ9SZzcOP_I


 

 

„Naród polski w ostatnim stadium upadku” – tak pisał „Monitor”, jedno z najbardziej 

wpływowych czasopism politycznych obozu reformatorskiego w II poł. XVIII w. Stan 

Rzeczpospolitej był rzeczywiście fatalny. Polska już od schyłku XVII w. nie była państwem 

suwerennym. W okresie rządów dynastii saskiej stała się ona protektoratem Rosji, która 

miała wieczyście gwarantować jej wolność i bezpieczeństwo.  

             

 

W końcu 1 7772 r Rosja, Prusy i Austria dokonały na osłabionej Polsce I rozbioru  

 

 



 

 

Tymczasem wśród zgromadzonej w 1788 r na Sejmie szlachty zapanowało pragnienie 

zerwania związków z  Rosją.                                               

Od grudnia 1790 r. w tajemnicy spotykali się najważniejsi przedstawiciele obozu 

reformatorskiego: Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj, Julian Ursyn Niemcewicz, Ignacy 

Potocki i Tadeusz Matuszewicz. Z czasem ich liczba sięgnęła 60 osób cieszących się 

wsparciem króla. Podczas spotkań zastanawiano się nad kształtem reformy, m.in. analizując 

konstytucję amerykańską i prace francuskiego Zgromadzenia Narodowego. 

 

 

Ustawa Rządowa została uchwalona w trybie natychmiastowym, bez przeliczenia głosów, 

przy zastosowaniu uproszczonej procedury dnia 3 maja 1791 r.  

 



 

Jedenaście artykułów Konstytucji                                      

znosiło: 

 wolną elekcję 

 liberum veto, 

a wprowadzało: 

 trójpodział władzy,  

 monarchię dziedziczną,  

 opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem. 

Sejm miał być zwoływany co dwa lata; po upływie ćwierć wieku — czyli w 1819 r. - Sejm 

nadzwyczajny miał zmienić Konstytucję. 

 

Niestety mimo, że nie uratowała ona Polski przed upadkiem  stanowiła symbol dążenia 

do odrodzenia narodowego. Byłą pierwszą nowożytną konstytucją w Europie, a drugą na 

świecie po USA . W duchu oświecenia wprowadzała trójpodział władzy, brała w opiekę 

chłopów.                                                       

Dziewiętnastowieczne poglądy na Konstytucję streścić można słowami jednego z działaczy 

emigracji po powstaniu listopadowym Janusza Woronicza: „Ustawa 3 maja nie zdołała 



odwrócić już rozbiorów, uratować niepodległości narodu, uratowała go wszakże pod 

względem wewnętrznej naprawy, uratowała od wiecznej zakały. Z zapałem powitał ją cały 

naród i po dziś dzień jest ona jedynym węzłem rozszarpanej Polski”. 

 

Rocznica uchwalenia Konstytucji została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu 

Ustawodawczego 29 kwietnia 1919 r. 

Niestety w 1951 r władze komunistyczne zniosły je.  Przywrócone zostało 6 marca 1990 r. 

 

 

 

Wszystkich, którzy chcą zgłębić soją wiedzę na ten temat zachęcam do obejrzenia 

poniższych filmików: 

Konstytucja 3 Maja                           

https://www.youtube.com/watch?v=ya1lLTfFr_k 

https://www.youtube.com/watch?v=wh0ap9pk57g 

Konstytucja 3 maja 1791 roku. Sekrety obrazu Jana Matejki- 

https://www.youtube.com/watch?v=nBR1krjJo9Q 

Pieśni: 

Orle Biały:   https://www.youtube.com/watch?v=Qwyz_8RRJaE 

Mazurek 3 Maja    https://www.youtube.com/watch?v=QkopQp9Z5Ic&t=9s 

Taki kraj         https://www.youtube.com/watch?v=RoidjHh1W2w 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ya1lLTfFr_k
https://www.youtube.com/watch?v=wh0ap9pk57g
https://www.youtube.com/watch?v=nBR1krjJo9Q
https://www.youtube.com/watch?v=Qwyz_8RRJaE
https://www.youtube.com/watch?v=QkopQp9Z5Ic&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=RoidjHh1W2w

