
 W tym roku szkolnym święto uchwalenia Konstytucji 3 maja obchodziliśmy "nietypowo". 

Nietypowo dlatego, że znaleźliśmy się w nietypowej dla nas sytuacji, w której egzystujemy już od 

ponad roku. Uczymy się zdalnie, pracujemy zdalnie, zdobywamy zdalnie oceny, wysyłamy nasze prace 

drogą internetową, widzimy się dzięki ekranom laptopów czy telefonów. Pandemia otacza nas  

z każdej z możliwych stron naszej codzienności. Z dnia na dzień musieliśmy zaakceptować zmiany 

zachodzące w naszych szkołach czy miejscach pracy. Reżim sanitarny, z którym nauczyliśmy się już 

żyć, wrył się głęboko w naszą świadomość,  a wirus Covid - 19 wyznaczył nam każdą sekundę naszego 

życia.  

 Nie było więc hucznej akademii, wprowadzenia sztandaru szkoły, wysłuchania hymnu, 

programu artystycznego, na którym zostaly przedstawione fakty historyczne przy wykorzystaniu 

prezentacji.  Nie wysłuchaliśmy recytacji wierszy mówionych przez szkolnych recytatorów i nie 

posłuchaliśmy pieśni patriotycznych wykonywanych przez uzdolnionych artystów szkolnych. Nie było 

dekoracji, a sala gimnastyczna pozostała pusta - bez społeczności szkolnej ubranej w strój galowy  

z przyczepionymi do niego małymi polskimi flagami wykonanymi przez samych uczniów. To smutna 

rzeczywistość, ale i w takiej musieliśmy nauczyć się żyć. Nie było przemów i podziękowań... 

 Tylko powiewające flagi na wietrze tego dnia  przypominały nam o pierwszej takiej 

Konstytucji w Europie, a drugiej na świecie. Naszej Konstytucji. Polskiej. Uchwalonej 3 maja 1791 

roku. 

 Dlatego w tym roku szkolnym do wychowawców i uczniów, zarówno klas młodszych jak  

i starszych, wysłaliśmy materiały dotyczące naszej polskiej Konstytucji. Wychowawcy otrzymali 

propozycje do przeprowadzenia na godzinach wychowawczych, a uczniowie do zapoznania sie z nimi 

w domu. Te symboliczne akcenty patriotyczne w postaci filmów edukacyjnych czy quizów, pozwolą 

nam przeżyć ten dzień w sposób jak najbardziej godny. Pozwolą dotknąć cząstki historii Polski, tak 

ważnej dla nas - Polaków. Pamiętamy przecież z kart historii, że Polska nie zawsze była wolna. Że jej 

droga do wolności była poprzedzona cierpieniem i poświęceniem - czasem nawet ta wolność była za 

cenę życia...  

 Pamiętaliśmy jednak o tym, żeby w tym dniu w każdym polskim domu była widoczna polska 

flaga narodowa. Pamiętaliśmy, że bez względu na obecną sytuację, być zawsze patriotą. Być 

Polakiem. 

 

Organizatorzy.. 

 

 


