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Mam nadzieję, że Weekend majowy był udany i spędziliście go w atmosferze patriotycznych przeżyć. 

Pamiętajcie, nawet w czasie II wojny światowej ludzie obchodzili to święto. Na dole umieszczam 

zdjęcia od mojej babci, z 1943 (II wojna ) roku z Indii, gdy udało jej się uciec wraz z Armią Andersa z 

Syberii. Zobaczcie są flagi w czasie święta Konstytucji 3 maja, na dalekiej ziemi indyjskiej!!! Jest też 

moja babcia, która melduje swój zastęp jako harcerka, na obozie w dżungli.  Od kiedy tylko 

pamiętam, zawsze w majowy weekend spotykaliśmy się i wspominaliśmy rodzinne historie. W tym 

roku niestety tylko przez telefon mogłam porozmawiać z babcią. Zachęcam wszystkich do rozmów o 

historii Waszych rodzin z bliskimi. A święta narodowe są świetnym do tego pretekstem. 

 

  

 

Wracamy do wieku XVIII. Myślę, że teraz kiedy przypomnieliśmy sobie sukces Konstytucji 3 maja, a 

wcześniej czytaliście o zmianach w czasie Rewolucji Francuskiej, widzicie, że był to czas niezwykły.  

Dlaczego? Nigdy wcześniej niższe warstwy społeczne nie miały takiego wpływu na władzę i poprawę 

swoich warunków życia. Nigdy wcześniej nie były też tak aktywne. Teraz duch oświecenia pozwalał 

dostrzegać prawa człowieka zawarte w Deklaracji Praw Człowieka i obywatela. Rewolucję we Francji 



przeprowadził Stan Trzeci, a w Rzeczpospolitej to mieszczanie z Janem Dekertem zorganizowali 

Czarną procesję, by przypomnieć obradującym o prawach dla mieszczan. W obu krajach Polsce i 

Francji wprowadzono konstytucje, ograniczono władzę monarchów. Choć we Francji wydarzenia 

potoczyły się jeszcze bardziej restrykcyjnie.  

Moi drodzy! 

Zadanie wykonujemy w  zeszycie. Pod tematem: List rewolucjonisty. 

Dziś Waszym zadaniem będzie wyobrazić sobie, że jesteście takim francuskim przedstawicielem 

Stanu III, który aktywnie bierze udział w rewolucji i jest świadomy zmian, które zachodzą wokół 

niego. Jako uczestnik rewolucji piszecie list w którym zwrócicie uwagę na najważniejsze zmiany, 

które przyniosła rewolucja. Opiszcie wasz udział w jakimś przełomowym momencie rewolucji, tak 

jakbyście w nim uczestniczyli. Dziewczęta niech zwrócą uwagę na to czym zajmowały się kobiety w 

czasie rewolucji. W liście powinny się pojawić nazwiska przywódców rewolucji, daty i miejsca tak, 

aby wyglądał on jak najbardziej wiarygodnie. List nie  ma limitu długości, ma uwzględnić powyższe 

warunki.  Czekam na wysyłanie  listów, mailem, do kolejnego wtorku. 

 


