
ZAPOWIEDŹ WAŻNYCH ŚWIĄT MAJOWYCH 

  

Drodzy Bursjanie, na początku maja mamy dwa bardzo ważne święta: Święto Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej - 2 maja i Święto Konstytucji 3 Maja. 

 

ŚWIĘTO FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

Dzień Flagi RP to jedno z najmłodszych świąt państwowych w Polsce - zostało 

ustanowione w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach 

narodowych. 

Flaga jest znakiem symbolizującym suwerenność państwową lub narodową. Jej 

wygląd zwykle nawiązuje do tradycji historycznej państwa. Polska flaga składa się z dwóch 

równych, poziomych pasów - białego i czerwonego. Oficjalnie została uznana za symbol 

narodowy w 1919 roku, po latach zaborów, w rok po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. 

Same barwy - biel i czerwień - już wcześniej były uznawane za narodowe. Jako jedne 

z nielicznych na świecie mają pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu 

Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biel pochodzi od bieli orła, 

będącego godłem Polski, i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego godłem 

Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na fladze biel 

znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła. 

Poza granicami Polski, oficjalnym symbolem naszego kraju jest flaga z polskim orłem 

na białym pasie. Używa się jej jedynie w celach dyplomatycznej reprezentacji 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=Dzie%25F1%2BFlagi&fbclid=IwAR1kkSTsrlofn-8c5zjYUVAiCRJEZYtiGKwNXexDzI2O0luGBCPanBZpPDU


ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA 

229 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę 

rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. 

Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz 

państwowych, prawa i obowiązki obywateli. 

Według historyka prof. Henryka Samsonowicza, Konstytucja 3 Maja stanowi ważny 

element pamięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota istnieć nie może. Jego zdaniem, 

Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: właśnie 3 maja 1791 r. oraz 11 listopada 1918 

r. i 4 czerwca 1989 r. 

Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium 

zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 

1772 r. 

Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie. 
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