
POLSKI MAJ 

 

Pierwsze dni maja nazywane są potocznie świętami majowymi. Wchodzą w nie: Święto Pracy, Dzień Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej i Święto Narodowe Trzeciego Maja.  

1 V- Święto Pracy – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy 

Uroczystość została ustanowiona w 1891 r. dla upamiętnienia wcześniejszego o pięć lat protestu robotników 

w Chicago, krwawo stłumionego przez policję. W II Rzeczpospolitej obchody 1 Maja stanowiły wyraz protestu 

przeciwko systemowi. Po wojnie zaś przeobraziły się w propagandowy rytuał, mający system legitymizować.  Dziś 1 

maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy.  

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. 

2V-Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą 

 

 

3V- Święto Narodowe Trzeciego Maja- rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 

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. 

źródło: strony internetowe Sejmu RP, Prezydenta RP, ORE 

Polecamy informacje o Polsce : 

Polska- moje miejsce na ziemi:https://epodreczniki.pl/a/moje-miejsce-na-ziemi/DQDLFg0Gq 

Polska- nasza ojczyzna: https://epodreczniki.pl/a/nasza-ojczyzna/DjMVT7hih 

Historia Polski w obrazach:  http://portal.scholaris.pl/resources/zip-resource/id/71899 

Dzień Flagi obchodzimy na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie 

Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 r. 

Polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu 

Wielkiego Księstwa Litewskiego. Są odwzorowaniem barw chorągwi polskiej, czyli 

oficjalnego symbolu państwa od średniowiecza: białego orła na czerwonym tle. Warto 

wiedzieć, że czerwień flagi państwowej ewoluowała wielokrotnie, np. w latach 1921–36 był to 

karmazyn, w latach 1928–80 – cynober, a obecnie, ustawowo, ponownie jest to karmazyn. 

Biały zaś jest srebrnobiały – nie śnieżnobiały.  

Po roku 2000 powszechne stało się noszenie 2 maja biało-czerwonej kokardy 

narodowej 
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