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BOHATEROWIE KONSTYTUCJI 3 MAJA

Z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja  Sejm 

RP ogłosił 2021 r Rokiem Konstytucji 

Dla uczczenia tego wydarzenia przygotowane zostały 

obchody, które z uwagi na obowiązujące przepisy odbyły 

się w formie online

Organizator Stowarzyszenie Projekt Raszyn

Dofinansowane z budżetu Gminy Michałowice w ramach dotacji 

dla organizacji pozarządowych 



WWW.BOHATEROWIEKONSTYTUCJI.PL

• Przygotowany został plakat

• Wydarzenie utworzone na Fb było promowane w 

social mediach

• Przeprowadzono rekrutację zachęcając do udziału 

w grze online z licznymi atrakcjami



WIWAT 3 MAJA!  WIWAT KONSTYTUCJA!

Najważniejszą częścią przygotowanego wydarzenia była gra online

“Bohaterowie Konstytucji”

W trakcie rozgrywki uczestnicy mogli poznać:

►okoliczności jej uchwalenia, 

►ważne zmiany, która wprowadziła 

► najważniejsze osoby, które pracowały nad

opracowaniem jej tekstu.

Interaktywne zadania miały atrakcyjną animowaną  formę 



ZASADY 

Zadania zostały przedstawione na obrazie 

Jana Matejki “Konstytucja 3 Maja”. 

6 najważniejszych postaci oznaczono 

złotym kółkiem,  należało na nie kliknąć, 

żeby stanąć przed      kolejnymi 

wyzwaniami. Oczywiście tematycznie 

związanymi z wydarzeniem.    

Aby ukończyć grę należało  rozwiązać 

wszystkie zadania  klikając  na koniec 

każdego z nich przycisk "wykonane". 



PRZEDSTAWIENIE 
MODY Z EPOKI

• W XVIII-wiecznej Polsce strój był poważną sprawą, bo nie tylko 

estetyczną. W ten sposób manifestowano swój światopogląd i 

filozofię życia. Wybór między frakiem a kontuszem mógł mieć zatem 

dla szlachcica poważne konsekwencje.

Jednym z elementów naszej edukacyjnej zabawy było dopasowanie 

nazw różnych części ówczesnej  garderoby do postaci, która  ten 

element ubioru akurat posiadała. 



NA KAŻDEGO 
UCZESTNIKA, 

KTÓRY UKOŃCZYŁ 
ZADANIE CZEKAŁY 

NAGRODY 

Jedną z nich był imienny dyplom, który 

pokazywał się każdemu, kto ukończył grę. 

Oczywiście gotowy do pobrania i  druku !



PUZZLE
„UCHWALENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA”

Nieco mniej znany obraz, namalowany w 1812 r przez Kazimierza 

Wojniakowskiego,  przedstawiający  obrady Sejmu i moment uchwalenia 

Konstytucji, posłużył nam do stworzenia tej kolejnej atrakcji



KAŻDY KTO WYSŁAŁ
ZGŁOSZENIE MÓGŁ TEŻ 

OTRZYMAĆ MONETĘ
PAMIĄTKOWĄ

ROK KONSTYTUCJI 3 MAJA/ GMINA MICHAŁOWICE



OSIĄGNIĘTE REZULTATY

• Do udziału w wydarzeniu bezpośrednio zgłosiło się około 80 osób, jednak liczniki w aplikacji i na stronie wydarzenia 

pokazały 727 wejść, co potwierdza rzeczywistą  ilość uczestniczących w tej forma edukacji historycznej i 

obywatelskiej 

• Opracowanie animacji do interaktywnych zadań będących  elementem wydarzenia sprawiły, że były one ciekawsze, 

atrakcyjniejsze i mocniej angażowały uczestników,  przez co rozwijały wiedzę z dziedziny historii

• Ponieważ z uwagi na pandemię Covid-19 obowiązujące przepisy ograniczały organizowanie spotkań i działań w

formie tradycyjnej, dlatego była to atrakcyjna forma spędzenia czasu, która bawiąc uczyła.

• W ten sposób uczciliśmy rocznicę ważnego wydarzenia historycznego pokazując uczestnikom jak ważna jest

Konstytucja i z jakich powodów – jednocześnie w ten sposób podtrzymujemy i upowszechniamy najlepsze polskie

tradycje historyczne i kulturowe


