PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z
225 ROCZNICĄ UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA 1791 ROKU
II Marsz Patriotyczny poświęcony obchodom Świąt Majowych
Kolejne rocznice uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja 1791 to bardzo ważne
daty dla każdego Polaka, dlatego w naszej szkole co roku organizujemy
uroczystości poświęcone upamiętnieniu tego wydarzenia. W tym roku szkolnym
punktem kulminacyjnym uroczystości był marsz patriotyczny, który odbył się
29 kwietnia 2016 r. Uczniowie naszego gimnazjum udali się wówczas barwnym
korowodem pod Ratusz Miejski w Lubaniu.
Pod Ratuszem członkowie Klubu Historycznego pod opieką p. A. Franczak i p.
K. Stefana oraz szkolny chóru pod opieką p. A. Jawor – Król przedstawili krótką
inscenizację dotyczącą rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791r. oraz
przedstawili informacje związane z tzw. Dniem Zwycięstwa.
Istota Marszu Patriotycznego odnosiła się jednak do wszystkich Świąt
Majowych, albowiem barwny korowód, którym podążali uczniowie, miał
przypomnieć nie tylko o „pochodzie pierwszomajowym” (Święto Pracy) , ale
miał za zadanie uświetnić rocznicę przystąpienia Polski do struktur Unii
Europejskiej (01.05.2004r.). Kolory: biały i czerwony – symbole narodowe oraz
mnogość flag w rękach uczniów naszej szkoły podczas marszu odnosiły się do
dnia 02.05. – Święta Flagi Państwowej, a przedstawienie pod Ratuszem
Miejskim w Lubaniu skupiło się na obchodach rocznic 3-go i 8-go Maja.
Na koniec zostały ogłoszone wyniki konkursu na najciekawsze przebranie w
barwy narodowe i największą flagę państwową wykonaną przez uczniów naszej
szkoły. Nagrody wręczała pani dyrektor Iwona Fudala, a były to słodkości i
pamiątkowe dyplomy.

Pierwsze miejsce na największą flagę w barwach narodowych zajęła klasa III
„b”, drugie - klasa III „a”, a trzecie - klasa II „c”, wyróżnienie przyznano klasie
I „a”. Efektem tego konkursu jest to, że flagi te zdobią budynek naszej szkoły.
Nagrody za najciekawsze przebranie przypadły uczniom jednej klasy - klasy I
„a”. I miejsce zajęła Liwia Bielecka, a zaraz za nią uplasowały się Wiktoria
Majczak i Lena Potocka.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Konstytucja Trzeciego Maja była ważnym dokumentem, ponieważ wprowadzała
postępowe reformy. Twórcy Konstytucji byli patriotami i chcieli, by Polska stała
się krajem silnym i niezależnym, a bez zmian w prawie, było to niemożliwe.
Konstytucja kładła kres „złotej wolności” szlacheckiej, która doprowadziła do
upadku państwa polskiego. Dużą rolę odegrało zniesienie „liberum veto”, przez
które niejednokrotnie zrywano sejmy.
Pamiętajmy o tym dokumencie, ponieważ gdy Rzeczpospolita chyliła się ku
upadkowi znaleźli się odważni i kochający Ojczyznę ludzie, którzy chcieli kraj
wzmocnić i zapobiec utracie niepodległości. Rozumieli, że tylko dzięki
postępowym reformom można było tego dokonać.
Konstytucja Trzeciego Maja była drugim tego typu dokumentem na świecie, po
konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, uchwalonej w 1787
roku, a pierwszą na kontynencie europejskim!
„Dniu trzeci Maja, dniu nam
święty,
hołd ci należy nieść,
choć dziś narodu cel
wytknięty,
pamięci twojej cześć!
W sercach ci trzeba nieść
ołtarze
za jasny wspomnień kwiat,
który rokrocznie niesiesz w darze
z minionych dawno lat...”

