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Kwiaty dla mamy
Prace zostały wykonane na zajęciach klubu internetowego „Klik”.
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Dzień flagi

Święto uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej.
Są dwa powody historyczne, dla których ustanowiono Dzień Flagi
Rzeczypospolitej właśnie 2 maja. Po pierwsze, tego dnia zdobywający Berlin
żołnierze z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zatknęli flagę na kolumnie zwycięstwa
w Tiergarten w Berlinie. Po drugie, w czasach PRL, 2 maja obywatele mieli nakaz
zdejmowania flag, tak aby nie były one wywieszone podczas nieuznawanego
przez władze święta 3 maja.
Święto to obchodzi się poprzez organizowanie
różnego
rodzaju
akcji
i manifestacji
politycznych. Przykładowo, w Świnoujściu,
w 2011 r. ponad 600 osób zgromadziło się
na plaży, by z trzymanych białych lub
czerwonych kartek utworzyć polską flagę.
W Warszawie 2 maja 2012 r. Prezydent Bronisław Komorowski otworzy wystawę
„Biało - czerwona na białym”, która w sposób niekonwencjonalny prezentuje
niezwykłe dokonania Polaków pod znakiem flagi. Wystawa będzie eksponowana
przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie od 2 maja do 15 czerwca 2012 r.

3 Maja obchodzimy Święto Konstytucji. Święto to zostało wprowadzone
na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1971 r. Dzień ten
został uznany za święto już 5 maja 1971 roku.

Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw
herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa
Litewskiego. W symbolice polskiej flagi 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. Dlatego
też na fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej
heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

Manuskrypt Konstytucji 3 Maja 1791 roku, pierwszej
konstytucji w Europie, drugiej na świecie

Jednocześnie 2 maja obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków
za Granicą. Jest to święto ustanowione w 2001 r. przez Senat
w uznaniu wkładu Polonii w odzyskiwanie przez Polskę
niepodległości.
(na podstawie Internetu)

Nie zawsze jednak można je było obchodzić. Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości, w 1918 r. Sejm przywrócił to święto. Władze zakazywały
obchodzenia Święta Konstytucji także od 1944 do 1990 r. 2 maja obywatele musieli
zdejmować flagi, tak aby 3 maja nie było ich widać.
Zamek Królewski w Warszawie, miejsce uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
jest

Od 1990 roku 3 Maja znów jest oficjalnym świętem państwowym w Polsce, dniem
wolnym od pracy. Od 2007 roku jest również świętem narodowym Litwy.
Ustawa, która regulowała ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Podjęto
ją chcąc zmienić istniejący ówcześnie zły system polityczny i zlikwidować tak zwaną
złotą wolność szlachecką. Dzięki tej Konstytucji zrównano prawa mieszczan
i szlachty, a chłopi zyskali ochronę państwa. Zniosła ona również liberum veto,
które przysparzało wiele problemów sejmowi. Uchwała ta ustalona 3 maja miała
również usunąć anarchię, a zastąpić ją monarchią konstytucyjną. Formalnie
odrzucono protektorat Rosji i przywrócono niepodległość Rzeczpospolitej.
Konstytucja została przetłumaczona na język Litewski.
(źródła -> artykuły w Internecie)

