


Przed nami majowe dni świąteczne: Święto Pracy, 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto 

Konstytucji Trzeciego Maja.
Tegoroczne uroczystości z powodu pandemii odbędą 

się według nieco innego scenariusza – nie będzie 
ceremoniału wojskowego ani zwyczajowej 

uroczystości na Placu Zamkowym; w Święto 
Konstytucji 3 Maja prezydent wygłosi orędzie 

telewizyjne.



Będziemy je obchodzić w szczególny sposób –
razem, a jednak osobno. Ale czy tak naprawdę 
wszyscy wiemy, dlaczego świętujemy? Warto 

przypomnieć sobie, skąd wzięły się święta 
majowe. Dlaczego je świętujemy i komu je 

zawdzięczamy?





1 Maja – to Międzynarodowy Dzień Pracy. Rodowód tego święta sięga XIX 
wieku i niestety jest naznaczony krwią i cierpieniem wielu osób. Święto 
zostało ustanowione w Paryżu w 1890 r. przez Kongres założycielski II 

Międzynarodówki (zrzeszenie partii socjalistycznych). Wybrana data była 
wyrazem pamięci dla strajkujących robotników

z Chicago, którzy w 1886 r. protestowali przeciwko niskim płacom oraz
12-godzinemu dniowi pracy. Manifestacja została brutalnie stłumiona 

przez policję, w wyniku czego życie straciło wiele osób.

Pierwsze obchody tego święta odbyły się m.in. w Wielkiej Brytanii, 
Niemczech Belgii i Francji. Początkowo nielegalne 1-majowe 

demonstracje zostały z czasem uznane w wielu krajach. W wielu 
przypadkach przyczyniły się do radykalizacji ruchów robotniczych.



W II Rzeczpospolitej obchody 1 Maja, organizowane 
przez Polską Partię Socjalistyczną, stanowiły wyraz 

protestu przeciwko systemowi. Po wojnie zaś 
przeobraziły się w propagandowy rytuał, mający 

system legitymizować. W latach 80. nielegalne 
demonstracje pierwszomajowe organizowała 

w opozycji do oficjalnych obchodów podziemna 
Solidarność.

Dziś 1 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy
( od 1950 r.).



1 maja obchodzimy także katolickie święto 
Józefa Rzemieślnika. W tym dniu Kościół 

w sposób szczególny pragnie zwrócić 
uwagę na pracę ludzką, zarówno 

w aspekcie wartości chrześcijańskich, jak 
i społecznych, ogólnoludzkich 

i narodowych.





2 maja obchodzony jest Dzień Flagi 
Państwowej oraz Dzień Polonii i Polaków za 
granicą. Jest to jedno z najmłodszych świąt 

państwowych, wprowadzone na mocy ustawy 
z dn. 20.11.2004 r. o godle, barwach i hymnie 

narodowym. Głównym założeniem tego święta 
jest popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości 

i symbolach narodowych.



Co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują 
flagi na zewnątrz. Każdy z nas może uczcić 
Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie 

np. w oknie lub na balkonie swojego 
mieszkania czy przed domem.

Pamiętajmy, aby na czas świąt majowych 
wywiesić flagę Polski i tym samym podkreślić 

naszą narodową tożsamość.





Konstytucja 3 Maja była pierwszą pisaną 
konstytucją w Europie i drugą –

po amerykańskiej – na świecie, regulującą 
organizację władz państwowych, prawa 

i obowiązki obywateli. Uchwalony 3 maja 1791 r. 
akt prawny powstał przy współpracy posłów 

Sejmu Wielkiego i wspierającego ich środowiska, 
zawierał wizję i program budowy nowoczesnego 

państwa i społeczeństwa.



Konstytucja 3 maja m.in. zmieniła ustrój 
państwa na monarchię dziedziczną, 
ograniczyła znacząco demokrację 

szlachecką, wprowadziła polityczne 
zrównanie mieszczan i szlachty 

oraz zapewniła chłopom ochronę państwa. 
Konstytucja zniosła też formalnie liberum 

veto.



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 dążenia do 

niepodległości.

Dzień 3 Maja 1791 roku został uznany Świętem Konstytucji
3 Maja. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, 

a ponownie jego obchodzenie zostało wznowione w II 
Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku.



Krótki zarys historii świąt majowych
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