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Święta majowe 

Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są 
w Polsce trzy ważne święta. 1 Maja zapisał się jako Międzynarodowe Święto Pracy obchodzone nie 

tylko w Polsce, ale i na świecie. 2 Maja został ustanowiony Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Święto to czci polskie barwy narodowe, które mają, jako jedne z nielicznych w świecie, 

pochodzenie heraldyczne. 

2 Maja to dzień, w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski. Dzień 

Flagi poprzedza święto 3 maja, upamiętniające przyjęcie niezwykle istotnego dokumentu, jakim 
była Konstytucja 3 maja z 1791 roku. 

  

 

 

1 maja to święto państwowe ustawowo wolne od pracy. To Międzynarodowy Dzień Solidarności 

Ludzi Pracy wprowadzony w 1889 roku dla upamiętnienia wydarzeń majowych w Chicago w 

Stanach Zjednoczonych. Święto to jest uczczeniem pamięci licznych ofiar, które domagały się 
między innymi 8-godzinnego dnia pracy. Znaczenie Święta Pracy w Polsce nieco zmieniła 

najnowsza historia, kiedy świętowanie było obowiązkiem... 

  

 

  

  

„Choćby i po razy tysiąc 

osaczyły nas trudności, 

my idziemy blaskiem bijąc 
w urodę maszyn i roślin. 

 

Dni i noce z nami biegną, 
a my z nimi ku przodowi, 

w trudzie tworząc piękno, piękno, 

które znów służy trudowi. 
 

Cząstka pracy wykonana, 

i znów cząstka, i znów cząstka, 
i znów noc, i znów od rana 

do cząstki dodana cząstka. 



Słońce serca nam przeszywa 

i biją, wdzięczne blaskowi.  

Rękami pchamy tworzywa 
od bezkształtu ku kształtowi. 

 

Kształtami świat zaludniają  
do prac przyłożone dłonie. 

Tętnią prace. Tak powstają  

wiersze, domy i symfonie. 
Każdy z nas "jest w pół drogi. 

Droga pędzi z nami bez wytchnienia. 

Życzymy wszystkim, abyście swój ślad 

Na drogach ocalili od zapomnienia". 
 

Oto jest nasz dzień codzienny, 

nasze małe budowanie,  
trud uparty i niezmienny, 

nieustanne kształtowanie. 

 
Słońce wschodzi i zachodzi, 

drzewa kwitną, liście ronią, 

my strumień rzeczywistości 
kształtujemy naszą dłonią. 

 

Jesteśmy cząstką w zespole, 
z niego płynie nasza siła - 

żeby chleb leżał na stole, 

a pracom lampa świeciła. 

(K. I. Gałczyński, "Pieśni") 

  

  

2 maja jest świętem wyjątkowym. Od 2004 roku obchodzimy tego dnia Dzień Flagi. W czasach 

PRLu tego dnia zdejmowano flagi państwowe, aby nie były eksponowane w dniu zniesionego przez 
władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. W tym dniu, w 1945 roku, żołnierze polscy 

zawiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessäule w Berlinie w trakcie zdobywania tego 

miasta. 

  

 

  

Powiewa flaga, 

gdy wiatr się zerwie. 

A na tej fladze 
biel jest i czerwień. 

 

Czerwień - to miłość, 

biel - serce czyste... 
Piękne są nasze 

barwy ojczyste. 

 

Polska uśmiechem serdecznym wita, 

orzeł w koronie strzeże jej bram, 
biało - czerwoną flagą spowita 

- serce i duszę zabrała nam! 

Serce i duszę zabrała nam! 

(Cz. Janczarski „Flaga”) 

  

Biała jesteś w czystości mej duszy 

Żadna pokusa jej tu nie wzruszy 

Biała w czystości trzepoce flaga 
Z nią maszeruje nasza odwaga 



 

Męstwo kropi ją krwią bohatera 

Czerwień z serca się wydziera 
Narodu flaga zabryzgana męstwem 

Idzie do boju ze zwycięstwem 

 
Bym w dniach pokoju był aniołem 

W biel lubej spowity żywiołem 

W czas gwałtu wojennej zawieruchy 
Flagi kraniec nigdy bywał suchy 

 

Niechaj prowadzi Naród do chwały 

Z trzepotem skrzydeł flagi tyś zuchwały 
Biało czerwonym bądź mym ptakiem 

Trwał będę do kresu. 

(Biało-czerwona) 

  

  

3 maja upamiętnia wprowadzenie w Polsce Konstytucji. Ta ustawa zasadnicza zatwierdzona przez 
Sejm Czteroletni w roku 1791 była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które 

dążyło do zreformowania zmurszałego ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Istniała nagląca 

potrzeba uzdrowienia Polski, wyciągnięcia jej z anarchii i uczynienia rządną. Reformy Sejmu i 
Konstytucja miały na celu wzmocnienie wewnętrzne kraju, przywrócenie jego dawnej świetności. 

Głównymi autorami Ustawy Rządowej, bo taką nazwę nadano Konstytucji 3 Maja, byli: Stanisław 

August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj. Pisarz tamtych czasów, 
Julian Ursyn Niemcewicz w swej sztuce "Powrót posła", pisał otwarcie: 

  

  

 

  

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie, po Konstytucji Stanów 

Zjednoczonych. Obowiązywała tylko 15 miesięcy. Na dłużej nie pozwoliła Rosja, która już w roku 
1793 dokonała drugiego rozbioru Polski. Ustawa ta miała jednak ogromne znaczenie. Wywołała w 

kraju i za granicą wiele przychylnych ocen. Entuzjastycznie wypowiadali się o niej politycy i ludzie 

nauki. 

   

Coroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wiążą się nierozerwalnie z podobnymi 
jak przed laty dążeniami do odbudowy i umocnieniu ojczyzny, uporządkowaniu w niej wszelkich 

spraw na demokratycznych zasadach ku dobru ogólnemu, z pragnieniem dołączenia do wolnych, 

żyjących w bezpieczeństwie i dostatku narodów Europy. 

  

  

 



Kalendarz świąt nietypowych maj  

1 maja - Ogólnopolskie Święto Kaszanki, Międzynarodowy Dzieo Chordofonu Szarpanego  

3 maja - Dzieo Słooca, Dzieo bez komputera, Dzieo Chorych na Astmę i Alergię  

4 maja - Dzieo Strażaka, Hutnika, Stolarza i Kominiarza  

5 maja - Międzynarodowy Dzieo Położnika  

7 maja - Dzieo Szampana Michaela z Biedronki  

8 maja - Dzieo Zwycięstwa, Dzieo Bibliotekarza i Bibliotek  

10 maja - Dzieo Pracownika Gospodarki Komunalnej  

12 maja - Światowy Dzieo Ptaków Wędrownych  

13 maja - Światowy Dzieo Chorego  

14 maja - Dzieo Farmaceuty  

15 maja - Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzieo Niezapominajki, Dzieo Bez Samochodu, Dzieo Geja 

16 maja - Dzieo Straży Granicznej  

17 maja - Międzynarodowy Dzieo Telekomunikacji  

18 maja - Międzynarodowy Dzieo Muzeów  

19 maja - Międzynarodowy Dzieo Mycia Brudnych Samochodów  

20 maja - Międzynarodowy Dzieo Płynów do Mycia Naczyo, Dzieo Sąsiada  

21 maja - Światowy Dzieo Rozwoju Kulturalnego, Dzieo Kosmosu  

22 maja - Dzieo Praw Zwierząt, Dzieo Pac-Mana  

23 maja - Dzieo Spedytora, Dzieo Lśnienia Visty  

24 maja - Europejski Dzieo Parków Wodnych, Dzieo Cyrylicy 

25 maja - Dzieo Stemplarza, Piwowara, Mleka, Ręcznika, Dzieo Bezpiecznego Kierowcy  

26 maja - Dzieo Matki  

27 maja - Dzieo Samorządu Terytorialnego 

28 maja - Dzieo Bez Prezerwatywy  

29 maja - Dzieo Działacza Kultury 30 maja - Dzieo Bez Stanika  

31 maja - Dzieo Pracownika Przemysłu Spożywczego, Dzieo Bociana Białego, Światowy Dzieo  

 

 

 



Wiadomości dla ciekawskich 

Alfabet Morsa - opracowany w 1840 r. przez Samuela Morse’a jest podawany za pomocą dźwięków, 

błysków światła, impulsów.  

Alfabet migowy to zbiór 26 gestów, gdzie każda litera przypada odpowiedniemu gestowi.  

Jak obliczyd odległośd od miejsca burzy? Od momentu, gdy zobaczysz błysk do chwili, gdy usłyszysz 

grzmot. Gdy minęły 3 sekundy, oznacza to, że znajdujesz się o 1 km od miejsca burzy.  

Muzyka basowa dodaje energii - eksperymenty potwierdziły, że muzyka może wpływad pozytywnie 

na ludzi. Ułatwid naukę, złagodzid ból fizyczny.  

Opalanie może uzależnid - promienie słoneczne mogą przyczynid się do powstawania w skórze 

endrofinów, hormonów, które poprawiają samopoczucie.  

Sztudce zmieniają smak potraw - rozmiar, waga kształt, materiał, z którego są wykonane mogą 

wpłynąd na odczuwany smak.  

Złoto rośnie na drzewach - niewielkie ilości złota w liściach drzew wskazują złoża tego metalu.  

Czy wiesz, że 45 lata temu została przeprowadzona pierwsza rozmowa telefoniczna –  

3 kwietnia 1973 r.  

8% sportowców ma astmę - Astma jest najpopularniejszą przewlekłą przypadłością sportowców 

startujący na igrzyskach olimpijskich. A częściej chorują osoby uprawiające sporty zimowe niż letnie.  

Tenis - chociaż dyscyplina, którą dzisiaj znamy pod nazwą tenisa ziemnego, jest stosunkowo młoda 

(ma zaledwie sto lat), jej korzeni doszukiwad się można w średniowiecznej Francji.  

Kalkulator - pierwszą maszyną liczącą było urządzenie wynalezione w 1642 roku przez francuskiego 

filozofa, matematyka Blaise'a Pascala. Jego pascalina miała pół metra długości i mogła dodawad i 

odejmowad z wielką dokładnością. Uważana jest za pierwszy komputer świata, a na cześd filozofa 

nazywa się jeden z języków programowania. 

 

 

 



Trochę humoru  

Jak się nazywa rozmowa rybaków? Pogawędka. ***  

Co mówi ściana do ściany? Spotkajmy się na rogu. ***  

Co można napisad na grobie maniaka komputerowego? Game 

over. ***  

Dlaczego choinka nie jest głodna na święta? Bo jodła! ***  

Jak nazywa się drzewo, w które wjechał autobus? Bambus. *** 

 Jak nazywa się twarz matematyka? Oblicze ***  

Gdzie wszystkie noce są bezksiężycowe? Na księżycu. ***  

Co ma łyżka wspólnego z jesienią? JE SIĘ NIĄ. ***  

Jaki lekarz nie może poślubid swojej pacjentki? Weterynarz. ***  

Jaka jest najbrutalniejsza gra na świecie? Karty, bo król bije damę. ***  

Co ma wspólnego Windows z człowiekiem? Też łapie wirusy. ***  

Jak obudzid rekina z drzemki? Człowiek za burtą! ***  

Co mówi policjant, kiedy złapie złodzieja na gorącym uczynku? Jesteś aresztowany, paragraf dziesiąty, 

przykazanie siódme! 

 


