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          Dzień 3 Maja jest jednym z dwu świąt narodowych Polski. Jest to 
wydarzenie bardzo ważne dla każdego Polaka, które obok święta 11 listopada 
przypomina o tożsamości i odrębności narodowej Polaków. 

           Święto to powinno być utrwalone w świadomości młodego pokolenia w 
każdym czasie historycznym, a szczególnie w okresie tworzenia się struktur 
ponadnarodowych w Europie, bowiem świadomość przeszłych losów i więzi z 
pradziadami to świadomość odrębności narodowej w jednoczącej się Europie. 

          Konkurs historyczny (w formie  testu wyboru) i konkurs plastyczny, które 
miały uświetnić obchody tzw. Świąt Majowych w szkole, były adresowane do 
jak największej rzeszy uczniów, stąd współpraca pomiędzy Gimnazjum nr 1 im. 
S. Wyspiańskiego i Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Lubaniu. Intencją 
organizatorów konkursów było bowiem zainteresowanie jak największej liczby 
uczniów szkolnymi konkursami dla upamiętnienia Konstytucji Trzeciego Maja. 

            Test historyczny odbył się 28 kwietnia br. w Gimnazjum nr 2, które  
gościło wówczas zainteresowanych uczniów z Gimnazjum nr 1 (organizatorzy 
konkursów: p. Agnieszka Franczak, p. Monika Leszczyńska, p. Krzysztof Stefan 
- nauczyciele historii w obu gimnazjach oraz historyk pasjonat, dziennikarz, 
pisarz, członek wielu stowarzyszeń działających na rzecz regionu - p. Piotr 
Kucznir). W tym samym dniu został również podsumowany międzygimnazjalny 
konkurs plastyczny na najciekawszą pracę plastyczną dotyczącą obchodów 225 
rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.  

             Ogłoszenie wyników miało miejsce na prelekcji historycznej pt.             
„Konstytucja 3 Maja” przeprowadzonej w dniu 5.05.2016r. przez p. Piotra 
Kucznira. W Gimnazjum nr 2 w Lubaniu zgromadziła się wówczas młodzież 
obu gimnazjów i wysłuchała fachowo i rzetelnie przygotowanej prelekcji w 
formie prezentacji multimedialnej, dotyczącej zagadnień powstania, 
zatwierdzenia oraz treści Konstytucji Trzeciego Maja. Ostatnim akcentem 
podsumowania szkolnych działań na rzecz upamiętnienia tzw. Świąt 
Majowych było  wręczenie nagród ufundowanych przez p. Piotra Kucznira  
zwycięzcom wyżej wymienionych konkursów. AF 


