
 

ŚWIĘTA MAJOWE 

 

„Trzeci Maj”  

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 . 

R.Suchodolski 

Pierwsze trzy dni maja to święta, szczególnie ważne w historii Polski. 

1 MAJA –rodowód tego święta sięga XIX wieku i niestety jest naznaczony krwią i 

cierpieniem wielu osób. Od 1890 roku jest to Międzynarodowe Święto Pracy. Święto to 

upamiętnia strajk robotników w Chicago 1 maja 1886 roku. W Polsce zostało ogłoszone w 

1899 roku. W Polsce święto, głównie kojarzone jest z poprzednim ustrojem. W czasach PRL, 

było to bardzo uroczysty dzień, a uczestnictwo w obchodach było niemal obowiązkowe. 

Kierownictwo partyjne dbało o każdy szczegół uroczystości, łącznie z hasłami na niesionych 

transparentach. 

 
2 MAJA – od 2004 roku Dzień Flagi Rzeczypospolitej. 1 sierpnia 1919 roku Sejm uchwalił ustawę o 

godłach i barwach „Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolory biały i czerwony w 

podłużnych pasach równoległych, z których górny-biały, dolny zaś-czerwony.”  

2 maja 1945 r. polscy żołnierze z I Dywizji Kościuszkowskiej, zdobywający Berlin umieścili polska 

flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Tiergarten oraz na Reichstagu w Berlinie. Natomiast  w okresie 

Polski Ludowej, był to dzień kiedy po obchodach pierwszomajowych zdejmowano wszystkie flagi, 

aby nie zostały na św. Konstytucji 3 Maja, które nie było przez komunistyczne władze uznawane. 



 

 

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 1990 roku. 

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja uważa się za jedno z najważniejszych i przełomowych 

wydarzeń w historii państwa polskiego. Mimo późniejszych rozbiorów, dokument ten 

pomagał kolejnym pokoleniom podtrzymać nastroje niepodległościowe. Uczniowie naszej 

szkoły  włączyli się w upamiętnienie tych wydarzeń poprzez piosenki, wiersze ,prace 

plastyczne. 

D.Kilanowska 


