
Zajęcia z wychowawcą klasa IIb i III bs – 27.04.2020r. 

Temat: Majowe Święta.  

Witam wszystkich serdecznie. 

Zbliżają się święta majowe. Przypomnijmy sobie najważniejsze informacje związane z tymi 

wydarzeniami. 

1 Maja – Międzynarodowy Dzień Pracy 

2 Maja -  Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej 

3 Maja – Święto Konstytucji 3 Maja 

Międzynarodowy Dzień Pracy - popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, 

obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950.  

Święto wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 

1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii 

na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. 

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, 

obchodzone między świętami 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja).  

Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.  

2 maja nie jest dniem wolnym od pracy, jednak wielu Polaków bierze w ten dzień urlop, ze względu na 

to, że ta data jest jedyną w kalendarzu występującą pomiędzy dwoma dniami wolnymi od pracy. 

Konstytucja 3 Maja - uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na 

świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.  

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez Sejm Czteroletni. 

Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i 

demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła 

ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo 

głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła częściowe 

zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten 

sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto. 

Zbliżające się święta można uczcić przez wywieszenie przed domem naszej flagi państwowej.  

Przypominam, aby na bieżąco śledzić komunikaty związane z koronawirusem na stronie  

https://www.gov.pl/web/koronawirus  

Ważne i bieżące informacje dotyczące nauki znajdziecie na stronie internetowej szkoły: 

http://www.zss.wrzesnia.powiat.pl/  

Pamiętajcie też o nauce. Starajcie się pracować systematycznie. Nie odkładajcie na później tego, co można 

zrobić teraz. Nauka zdalna obowiązuje do 24 maja 2020r. 

Trzymajcie się zdrowo i uważajcie na siebie. 

Pozdrawiam 

Anna Kulczyńska  
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