
 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124 dzień roku 

18 tydzień roku 

2020 

Maj 

3 
Niedziela 

Święto Konstytucji 3 Maja 

Imieniny obchodzą: Aleksander, Maria oraz Alodia, Antonina,  
 Juwenalis, Leonia, Mariola, Piotr, Świętosława,  Tymoteusz 
 

Wsch. Słońca: 4.58                                                                                      Zach. Słońca: 20.07                                                                                                                                               
 

PRZYSŁOWIE: 
„Gdy żaba rano wrzeszczy, spodziewaj się deszczy” 

Święta: 
NMP Królowej Polski 
Dzień bez Komputera 
Światowy Dzień Wolności Prasy 
Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii 

                                                               CYTAT DNIA: 

Witaj, majowa jutrzenko, 
świeć naszej polskiej krainie, 

uczcimy ciebie piosenką, 
która w całej Polsce słynie. 

                   Rajnold Suchodolski 
 

 

 

K U R I E R    S Z K O L N Y 

Gazetka redagowana przez uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Arki Bożka w Gliwicach 
       MAJOWE WYDANIE SPECJALNE PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZNIÓW KLAS PIĄTYCH                                                                  

pod          pod opieką Pań: Magdaleny Piwowarczyk, Katarzyny Kenik-Machejek, Teresy Walke,                                 

Marty Lewandowskiej.                                    

 ROK SZKOLNY 2019/2020 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


2 
 

Ciekawostka. 

Źródło: dostępna domena internetowa 

Wiecie, co zawierała konstytucja z 1791 roku? 
 
POSTANOWIENIA KONSTYTUCJI: 
 

- zniesienie wolnej elekcji 

- zniesienie liberum veto 

- ograniczono rolę senatu 

- ograniczono odrębność Korony i wielkiego Księstwa Litewskiego 

- uznano chłopów za część narodu 

- w Polsce panowała religia katolicka 

- gwarancja tolerancji religijnej 

- pozbawienie szlachty prawa najwyższej zwierzchności nad poddanymi 

- wprowadzono dziedziczność tronu 

- wprowadzono trójpodział władzy 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wyjaśnienie: 

 TRÓJPODZIAŁ WŁADZY: 

- ustawodawcza: 

Sejm złożony z izby poselskiej i senatu 

- wykonawcza 

należała do Staży Praw na czele z królem 

- sądowniczą 

Sady i trybunały 

LIBERUM VETO – (łac. 'wolne nie pozwalam') zasada ustrojowa Rzeczypospolitej Obojga Narodów( Polski i Litwy), dająca prawo każdemu z posłów biorących udział             

w obradach Sejmu do zerwania go i unieważnienia podjętych na nich uchwał. 

WOLNA ELEKCJA – wybór monarchy nie przestrzegający zasad sukcesji dynastycznej. Na elekcji szlachta głosowała województwami w obecności posłów, którzy 

zanosili jej głosy do senatu : wybór króla ogłaszał marszałek , mianował natomiast prymas. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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W Rzeczypospolitej, przed i po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja  obradował sejm. 
Warto dowiedzieć się, co chciano zreformować. 

 
REFORMY SEJMU WIELKIEGO 1788-1792 
 
REFORMA WOJSKOWA: 
miała postać 100 000 armia (powstała 65 000) 
 wprowadzono nowy podatek na wojsko zwanym  OFIARĄ 10 GROSZA 
ZMIENIONO RADĘ NIEUSTAJĄCĄ: 
Polska uniezależniła się od Rosji i zerwała z nią związek 
PRAWO O SEJMIKACH - 
wprowadzono głosowanie większości 
PRAWO O MIASTACH KRÓLEWSKICH: 
 nietykalność osobista i majątkowa dla mieszczan 
prawo do nabywania ziemi 
prawo do zasiadania w sejmie 
dostęp do urzędów 
 
Oto przegląd stronnictw  - ugrupowań – podczas Sejmu Wielkiego: 
 
stronnictwo dworskie (królewskie) 
 
Istniała możliwość przeprowadzenia reform w sojuszu z Rosją. 
 
obóz hetmański 
 
 Franciszek Ksawery Branicki , Szczęsny Potocki, Saweryn Rzewuski 
 
To konserwatywni przeciwnicy wszelkich reform. 
 
stronnictwo patriotyczne (postępowe) 
 
Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj, Czartoryscy, Potoccy 
 
 Uważali, że należy wykorzystywać konflikt między zarządcami i przy pomocy Prus przeprowadzić reformy wzmacniające 
sejmy i władzę wykonawczą oraz przyznające prawa polityczne mieszczanom. (źródło: Wikipedia) 

 

W dniu ustanowienia Konstytucji 3 maja przestaje istnieć 

Rzeczpospolita Obojga Narodów, a w jej miejsce zostaje powołana 

Rzeczpospolita Polska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Źródło: Wikipedia 
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Ustawa Rządowa z dnia 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. 

Autorami Konstytucji 3 maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Nie obeszło się                           

bez przeszkód podczas obrad w trakcie których uchwalono Konstytucję. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego wielu posłów, 

pracujących na zlecenie państw ościennych (Rosji, Prus czy Austrii) , sprzeciwiało się powołaniu ustawy zasadniczej. Okazja 

nadarzyła się 3 Maja 1791 roku, wówczas wielu przeciwników konstytucji nie powróciło jeszcze z Wielkanocnego urlopu.                 

Po siedmiogodzinnych obradach Sejm zatwierdził konstytucję, a król Stanisław August Poniatowski ją podpisał. Twórcy 

Konstytucji 3 Maja określili ją jako „ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”. 

Katolicyzm został uznany za religię panującą, jednocześnie zapewniono swobodę wyznań, choć apostazja wciąż była uznawana 

za przestępstwo. Aby Konstytucja była zawsze aktualna, co 25 lat miał się zbierać Sejm Konstytucyjny, który miałby prawo 

zmienić zapisy w konstytucji. 

Konstytucja 3 maja przetrwała czternaście miesięcy, prawa jego wprowadzała do zdemoralizowanej przez przywileje 

Rzeczpospolitej, były nie do zaakceptowania przez warstwę magnacką. To oni obok szlachty zagrodowej stracili najwięcej.                  

Z dniem kiedy tzw. gołota, została odsunięta od władzy państwowej, magnateria często na zlecenie agentów pruskich czy 

rosyjskich nie mogła kupczyć ustawami, czy zgłaszać liberum veto ustami przekupionych posłów. W dniu 27 kwietnia             

1792 roku w Petersburgu zawiązała się konfederacja później nazwana targowicką. Należeli do niej Szczęsny Potocki, Ksawery 

Branicki i Seweryn Rzewuski. Na ich „prośbę” połączone siły targowiczan 20 tysięcy i   armii rosyjskiej w liczbie 97 tysięcy 

wkroczyły do Polski.  Król zdołał wystawić tylko 37 tysięczną armię składającą się z rekrutów. Mimo kilku wygrany bitew, 

kiedy wojska rosyjskie dotarły pod Warszawę, król zdecydował się na kapitulację i przyłączenie do targowiczan. Armia polska 

poszła w rozsypkę a sen o wolności umarł na kolejny wiek. 

Święto Konstytucji 3 maja obchodzono do ostatniego rozbioru. Świętowanie 3 Maja było zakazane we wszystkich zaborach, 

dopiero po I WŚ kiedy Polska odzyskała niepodległość Święto Konstytucji 3 maja zostało wznowione. Podczas II WŚ w czasie 

okupacji niemieckiej i radzieckiej Święto zostało zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody 

3-majowe. Od 1989 roku Święto Konstytucji 3 maja – znów jest świętem narodowym, a od 2007 roku obchodzone jest również 

na Litwie.                                                                                                                                                      Źródło: polska tradycja.pl 

 

 

 

Uchwalenie Konstytucji 3 maja – obraz Jana Matejki, 1891 

To autorska interpretacja wydarzeń pędzla Jana Matejki. 
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INFORMACJE O OBRAZIE:                                                

Konstytucja 3 Maja 1791 roku – obraz Jana Matejki powstawał od stycznia do października 1891. W maju prace nad nim były 

jednak tak zaawansowane, iż możliwe było pokazanie płótna na jubileuszowej wystawie w Sukiennicach z okazji 100 rocznicy 

uchwalenia konstytucji. Obraz ma wymiary 247 × 446 cm.   

Autor:  Jan Matejko 

Data stworzenia:  styczeń 1891–październik 1891 

Technika wykonania: olej na płótnie 

Miejscowość: Warszawa 

Rozmiar:  247 × 446 cm 

Lokalizacja:  Zamek Królewski w Warszawie                                                                     Źródło: Wikipedia//pl.wikipedia.org 

 

Płótno przedstawia pochód posłów z Zamku Królewskiego do kolegiaty św. Jana w celu ponownego zaprzysiężenia                   
wraz z królem tekstu konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 przez Sejm Czteroletni (1788–1792). Pochód podąża ulicą 
Świętojańską wśród rozentuzjazmowanego tłumu mieszkańców Warszawy. Przejście ochraniają żołnierze prezentujący broń.    
W głębi, u wylotu ulicy Świętojańskiej na plac Zamkowy, widoczny jest fragment fasady Zamku Królewskiego z Wieżą 
Zygmuntowską (Zegarową).                                                                                                               Źródło: pl.wikipedia.org 
 
Posłuchajcie o obrazie mistrza Jana. Dzieło powstało 100 lat po uchwaleniu Konstytucji 3 maja:  

https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk 

 

  

Rejtan i Konstytucja 3 Maja 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie (2017) 

 

  

Olejny szkic do obrazu, 1890, Muzeum Narodowe w Warszawie                                             Źródło: pl.wikipedia.org 
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KTO JEST KIM NA OBRAZIE JANA MATEJKI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA POSTACI HISTORYCZNYCH: 

1. Stanisław Małachowski (1736–1809), marszałek Sejmu Wielkiego 

2. Aleksander Linowski (ok. 1759–1820), poseł na Sejm Wielki, zwolennik konstytucji 

3. Ignacy Wyssogota Zakrzewski (1745–1802), poseł na Sejm Wielki, zwolennik konstytucji 

4. Tadeusz Kościuszko (1746–1817), generał wojsk koronnych 

5. Kazimierz Nestor Sapieha (1757–1798), marszałek Sejmu Wielkiego 

6. Julian Ursyn Niemcewicz (1757–1841), poseł na Sejm Wielki, współautor konstytucji 

7. Michał Zabiełło (1760–1815), poseł na Sejm Wielki, zwolennik konstytucji 

8. Jan Suchorzewski (zm. 1804 lub 1809), poseł na Sejm Wielki, przeciwnik konstytucji 

9. Stanisław Kublicki (1750–1809), poseł na Sejm Wielki, zwolennik konstytucji 

10. Franciszek Ksawery Branicki (ok. 1730–1819), hetman wielki koronny, przeciwnik konstytucji 

11. Hugo Kołłątaj (1750–1812), podkanclerzy koronny, współautor konstytucji 

12. Feliks Turski (1720–1800), biskup krakowski (lub Tymoteusz Gorzeński) 

13. Ignacy Potocki (1750–1809), marszałek wielki litewski, współautor konstytucji 

14. Adam Kazimierz Czartoryski (1734–1823), starosta generalny ziem podolskich, zwolennik konstytucji 

15. Scipione Piattoli (1749–1809), sekretarz prywatny królewski, współautor konstytucji 

16. Tadeusz Matuszewicz (1765–1819), poseł na Sejm Wielki, współautor konstytucji 

17. Stanisław August Poniatowski (1732–1798), król Polski 

18. Anna Charlotta Dorota von Medem (1761–1821), księżna kurlandzka (lub Róża z Martynkowskich  Dekertowa) 

19. Elżbieta z Szydłowskich Grabowska (1748/9–1810), metresa królewska 

20. Jan Dekert (1738–1790), prezydent miasta Warszawy 

21. Antoni Stanisław Czetwertyński-Światopełk (1748–1794), przeciwnik konstytucji 

22. Antoni Polikarp Złotnicki (ok. 1750–1830), poseł na Sejm Wielki, przeciwnik konstytucji 

23. Francuski rojalista 

24. Jan Kiliński (1760–1819), mistrz szewski 

25. Klemens Maria Hofbauer (1751–1820), ksiądz redemptorysta 

26. Stanisław Staszic (1755–1826), ksiądz, działacz oświeceniowy 

27. Andrzej Hieronim Zamoyski (1716–1792), były wojewoda inowrocławski, autor Kodeksu Zamojskiego 

28. Tymoteusz Gorzeński (1743–1825), biskup smoleński 

29. Kazimierz Konopka (1769–1805), sekretarz Hugona Kołłątaja 

30. Ksiądz prawosławny 

31. Paweł Ksawery Brzostowski (1739–1827), ksiądz (lub Józef Stępkowski) 

32. Antoni Tyzenhauz (1733–1785), były zarządca litewskich ekonomii królewskich 

33. Chłop 

34. Józef Poniatowski (1763–1813), generał wojsk koronnych 

35. Stanisław Mokronowski (1761–1821), poseł na Sejm Wielki 

36. Młody Żyd 

37. Stary Żyd                                                                                                                                                                                  Źródło: pl.wikipedia.org 

 

A czego dowiemy się o samej konstytucji -  Konstytucji 3 Maja? 

https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs 

Dlaczego KONSTYTUCJA jest tak ważna? 

https://www.youtube.com/watch?v=iaQxsbMYKFo 
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CZAS NA KRZYŻÓWKĘ: 

 

 

  1.             

   2.           

 3.             

4.              

    5.          

     6.         

    7.          

 8.             

  9.            

    10.          

  11.            

 

 

 

1. ………… Królewski – miejsce przyjęcia Konstytucji. 

2. Osoba, która podejmuje się reformowania czegoś, przeprowadza reformę, reformy 

lub sprzyja reformom, jest ich zwolennikiem, popiera je. 

3. Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i ….? 

4. Dokument ogłaszający uchwalenie Konstytucji. 

5. Autor obrazu „Konstytucja 3 Maja”. 

6. Jest nim Mazurek Dąbrowskiego. 

7. Współtwórca Konstytucji 3 Maja. 

8. Zasada ustrojowa Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dająca prawo każdemu z 

posłów biorących udział w obradach Sejmu do zerwania go i unieważnienia 

podjętych na nim uchwał. 

9. Zniesiony przez Konstytucję 3 Maja system przejmowania władzy – Wolna ……. 

10. Najwyższy organ władzy ustawodawczej w Polsce. 

11. Król – jeden z twórców Konstytucji. 

 

 

Hasło:  ……………………………………………………………………. 
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W miesiącu maju obchodzimy inne święta. 

1 maja – Święto Pracy 

 
Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 

Maja. Międzynarodowe święto obchodzone jest od 1890 corocznie 1 maja.  
 

Data – 1 maja – upamiętnia strajk robotników w Chicago w 1886 roku. Protest w Chicago był częścią 
ogólnokrajowej kampanii  

na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. Robotnicy protestowali przeciwko niskim płacom, bardzo 
złym warunkom pracy 

 oraz 12-godzinnemu dniowi pracy. 
 

W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku  -  jest to dzień ustawowo wolny od pracy. 
 

 

2 maja – Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce od 2004 roku. 

 Jego ideą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i o symbolach narodowych. 

Powiewa flaga, gdy wiatr ją zerwie. 
A na tej fladze jest biel i czerwień. 

Czerwień to miłość 
Biel - serce czyste 

Piękne są nasze barwy ojczyste. 
 

Flaga Rzeczypospolitej: 

Flaga Polski (Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej) – jeden z symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Według ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach 
państwowych jest nią prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej i proporcji 5:8, umieszczony na maszcie. 
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, za flagę Polski uważany jest także wariant z godłem Polski, umieszczonym pośrodku białego 
pasa. 

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa stanowi, że barwami 
Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości,   
z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. 

 

CIEKAWOSTKA: Barwami królewskimi Rzeczypospolitej Obojga Narodów był sztandar złożony z trzech pasów: dwóch 
czerwonych umieszczonych w dole i na górze oraz oddzielającym go pasie białym, na których umieszczano zwykle 
czterodzielny Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów o czerwonym tle zawierający dwa pola przedstawiające 
białego Orła w koronie, czyli symbol Korony i dwa z wizerunkiem Pogoni – herbu Litwy. Na tarczy sercowej znajdował się 
najczęściej herb rodowy aktualnie panującego monarchy.                                                                             Źródło: pl.wikipedia.org 
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KOLOROWANKA 

 

ŹRÓDŁO: https://www.google.pl/search?q=flaga+polski+kolorowanka&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=xdsaxCrdKmzerM%253A%252CBVT4jcm--Q7MaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kQaQWIMIyMwV01Pe0bh7Tr 

 

Źródło: Moje Dzieci Kreatywnie 
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POŚPIEWAJMY RAZEM 

 

Mazurek Trzeciego Maja  

słowa: Rajmund Suchodolski 

1. Witaj majowa jutrzenko, świeć w naszej polskiej krainie. 

Uczcimy ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. 

Ref. Witaj Maj, Trzeci maj, dla Polaków błogi raj! (2x) 

2. Ucisk braci naszych cisnął, niemoc w ręku króla spała. 

A wtem Trzeci Maj zabłysnął i cała Polska powstała. 

 

Polska flaga – piosenka patriotyczna 

1. Każde państwo ma symbole, które znają inne kraje: 

hymn państwowy, godło, flaga – im szacunek się oddaje. 

Kiedy w świecie ją zobaczysz, jak kołysze się na maszcie, 

Poznasz barwy narodowe, przypisane Polsce właśnie. 

Ref. Biel i czerwień – dwa kolory, które każdy Polak zna. 

                To nasz symbol narodowy, co od lat niezmiennie trwa. 

                Czasem godło ją ozdabia, czasem orła na niej brak. 

                To jest właśnie polska flaga – patriotyzmu piękny znak! 

2. Z wielką dumą na mundurze każdy żołnierz ją naszywa. 

Nazywana jest banderą, kiedy statek pod nią pływa. 

Przypisana jest na stałe instytucjom i urzędom. 

Gdy powiewa na ulicach zapowiada wielkie święto! 

 

Posłuchajcie: 

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

 

         Józef Relidzyński 

RADOSNY DZIEŃ 

Dniu radości, dniu wesela! 

Jak szeroki polski kraj, 

Niechaj okrzyk w niebo strzela 

Vivat! Vivat! Trzeci Maj! 

        Naród z królem, król z narodem 

        Odrodzenia ziścił sen … 

        w upojeniu cudnem, młodem 

       niech nam dzień rozbłyska ten. 

Trzeci Maja! … Wielki Boże! 

dłonie bratnie złączmy wraz! 

Cóż się oprze, któż nas zmoże?  

Bóg nad nami! Polska w nas! 

         Zorza świta, dzień się rodzi – 

         Po wolności sięgnij raj! 

         W górę serca starzy, młodzi!                                                    Źródło: bliskopolski.pl                              
    

         Vivat! Vivat! Trzeci Maj.                                              

Stanisław Aleksandrzak 
 

ROCZNICA 

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 ludzi rozśpiewał. 

Źródło:pl.m.wikipedia .org                                                                      Rozpłynęła się już pieśń radosna 
                  głośnym echem po ojczystym kraju 
                  – Witaj, witaj, Majowa Rocznico, 
                  pamiętny Trzeci Maju. 
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Dziękujemy za uwagę. Miło nam jest opublikować  ten okolicznościowy numer gazetki szkolnej. Redakcja. 

 


