
  

„Witaj maj, piękny maj…”
Pamiętajmy o ważnych świętach:

Maj – rocznica pięknych serc!
Maj – rocznica wielkich myśli,

(...)
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. 

Michał Aret „Trzeci Maj”                                                                            

 Maj miesiąc, w którym mamy wiele ważnych wydarzeń związanych z historią 
Polski, między innymi są to:

1 MAJA – ŚWIĘTO PRACY
„Święto Pracy to międzynarodowe święto klasy robotniczej, które obchodzone jest rokrocznie 1 maja, 
począwszy od 1890 roku. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950. Wprowadzone zostało 
przez II Międzynarodówkę w celu upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 roku w Chicago.”
2 MAJA – ŚWIĘTO FLAGI PAŃSTWOWEJ
Flaga narodowa, obok godła i hymnu jest jednym z trzech symboli narodowych w Polsce. Sejm 20 lutego 
2004 roku  ustanowił 2 maja dniem flagi narodowej. Flaga Polski - „jest nią prostokątny płat tkaniny o 
barwach Rzeczypospolitej Polskiej  (białym i czerwonym) i proporcji 5:8, umieszczony na maszcie. Zgodnie z 
art. 6 ust. 2 ustawy, za flagę Polski uważany jest także wariant z godłem Polski, umieszczonym pośrodku 
białego pasa.” Kolor biały oznacza szlachetność i czystość zamiarów, a kolor czerwony odwagę  i waleczność, 
którymi wykazali się Polacy podczas walk o wolność ojczyzny. Od 2002 r. 2 maja jest także ustanowiony przez 
Parlament  jako  Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
3 MAJA – ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 
Konstytucja została uchwalona dnia 3 maja 1791 roku. Była ona pierwszą konstytucją w Europie, a drugą po 
Stanach Zjednoczonych na świecie. Konstytucja 3 maja wprowadzała trójpodział władzy na : ustawodawczą, 
wykonawczą i sądowniczą. Zapewniała prawo powszechnej wolności szlachcie i mieszczaństwu. Ponadto 
regulowała prawa i obowiązki obywateli oraz zasady funkcjonowania władz państwowych.  Konstytucja 3 
maja zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną oraz ograniczyła demokrację szlachecką.  Za jej 
twórców uważa się: króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego i redaktora tekstu 
Hugona Kołłątaja.
Przez katolików 3 maja jest również uważany za święto Matki Bożej Królowej Polski.
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