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Święta państwowe w maju 

 Maj jest miesiącem szczególnym w historii naszego Państwa. W 

pierwszych trzech dniach miesiąca obchodzone jest w Polsce Święto Pracy, Dzień Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Konstytucji 3 maja. 

1 maja – od 1890 roku Międzynarodowe Święto Pracy. Święto to upamiętnia strajk 

robotników w Chicago 1 maja 1886 roku, który. W Polsce zostało ogłoszone w 1890 roku. 

Obchody były organizowane zarówno przez lokalne związki zawodowe, jak i przez partie 

polityczne, które wpisały do swoich programów prawa pracownicze. Na ziemiach polskich 

przodowała w tym Polska Partia Socjalistyczna Józefa Piłsudskiego, zaś po odzyskaniu 

niepodległości w 1918 roku - Związek Zawodowy Polski. 

Po II wojnie światowej, w okresie PRL-u, święto 1 maja było obchodzone bardzo uroczyście. 

Tego dnia odbywały się pochody, wiece i zgromadzenia, w których udział często był 

obowiązkowy lub premiowany możliwością zakupu atrakcyjnych towarów. Tak uroczyste 

obchody praktycznie zanikły po upadku PRL. 

2 maja –  Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm 20 lutego 2004 roku ustawą o zmianie 

ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa określa, że barwami 

Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony. Na prostokątnych flagach układa się je 

w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Górny pas jest koloru 

białego, a dolny koloru czerwonego. Polskim godłem jest wizerunek białego orła w koronie w 

czerwonym polu, a hymnem narodowym jest Mazurek Dąbrowskiego. 

3 Maja –  Święto Konstytucji. Święto to zostało wprowadzone na pamiątkę uchwalenia 

przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791 r. Dzień ten został uznany świętem już 5 maja 

1791 roku. Od 1946 roku świętowanie tego dnia było zakazane przez władze aż do roku 1990. 

Ustawę zasadniczą podpisał król Stanisław Poniatowski, który w tym czasie rządził Polską. 

Święto Konstytucji 3 Maja, zaraz po 11 listopada, jest jednym z najważniejszych świąt 

państwowych w naszym kraju. Święto upamiętnia dzień, kiedy w Polsce zaszły duże zmiany 

prawne dotyczące zarówno kwestii władzy w państwie, oświaty, religii itp. Od 1946 roku 

świętowanie tego dnia było zakazane przez władze aż do roku 1990. 



Najważniejsze założenia konstytucji: 

 zniesienie wolnej elekcji, 

 zniesienie poddaństwa chłopów, 

 ustanowienie trójpodziału władzy, 

 zniesienie liberum veto. 

Pamiętajmy, że 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.  

Zachęcamy do wywieszania tego dnia flagi! 

*** 

„Trzeci Maj” – R. Suchodolski 

Była wiosna , wiosna wkoło , nadszedł cudny maj , 

Pełne pieśni każde sioło , świat się zmienił w raj !… 

Hej , pamiętny ów dzień chwały –cudny ; „Trzeci Maj” ! 

Naród zgodny , silny , cały , chciał podźwignąć kraj! 

„Naród z królem – król z Narodem równy każdy stan , 

Wolni wszyscy – wszyscy społem , kmieć , mieszczanin , pan…” 

Tak głosiły sławne prawa, chlubny ojców czyn . 

Nim Polska zmartwychwstała z upadku i win !… 

W górę serca ! – wstały świty , w Polsce cudny maj! 

Blask ozłocił już gór już gór szczyty , wolny polski kraj ! 

Rozbudziła się w Narodzie wiara w siłę , moc ! 

Tylko trzeba trwać nam w zgodzie od świtu – po noc ! 

Niechaj z wieży biją dzwony jak jest wielki kraj . 

Niech na wszystkie głoszą strony : „Wiwat Trzeci Maj” ! 

*** 

Michał Aret   „Trzeci Maj” 

Maj – rocznica pięknych serc! 

Maj – rocznica wielkich myśli, 

Tym, co dawno przeminęli, 

Hołd składają, ci co przeszli. 

Choć przeminął dawno wiek, 

Dawne hasła się zmieniły, 



Orzeł począł nowy bieg. 

Lecz z przeszłości czerpał siły. 

Z tych w ciemnościach jasnych chwil, 

Kiedy miłość pobratała 

W jedną całość Polski stany, 

Miłość ponad wszystko trwała. 

Tym, co w Polsce dali myśl, 

Aby stworzyć cud majowy, 

Cześć z oddaniem złóżmy dziś, 

przed pamiątką chyląc głowy. 

 


