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Polska

I cóż powiedzą tomy słowników,

Lekcje historii i geografii,

Gdy tylko o niej mówić potrafi

Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.

Choć jej granice znajdziesz na mapach,

Ale o treści, co je wypełnia,

Powie ci tylko księżyca pełnia

I mgła nad łąką, i liści zapach.

Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?

W niewymierzonej krainie leży.

Jest w każdym wiernym sercu Polaka,

Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.

W szumie gołębi na starym rynku,

W książce poety i na budowie,

W codziennej pracy, w życzliwym słowie,

Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku.

Antoni Słonimski



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 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...

   

 



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

W czasach PRL-u tego dnia zdejmowano flagi państwowe, aby nie były eksponowane

w dniu zniesionego przez wladze 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!   

Czesław Janczarski, Flaga



 

 
Konstytucja 3 Maja – uchwalona została 3 maja 1791 roku.  

Konstytucja 3 Maja regulowała prawo RON (Rzeczpospolitej Obojga Narodów), wprowadzając

ład do zanarchizowanych rządów magnaterii.

Autorami Konstytucji 3 Maja byli król  Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław

Małachowski  i Hugo Kołłątaj. Nie  obeszło  się  bez  przeszkód podczas  obrad w trakcie  których

uchwalono  Konstytucję.  W  czasie  obrad  Sejmu  Czteroletniego  wielu  posłów,  pracujących  na

zlecenie  państw  ościennych  (Rosji,  Prus  czy  Austrii),  sprzeciwiało  się  powołaniu  ustawy

zasadniczej. Okazja nadarzyła się 3 Maja 1791 roku, wówczas wielu przeciwników konstytucji nie

powróciło  jeszcze  z  wielkanocnego  urlopu.  Po  siedmiogodzinnych  obradach  Sejm  zatwierdził

konstytucję, a król Stanisław August Poniatowski ją podpisał. Twórcy Konstytucji 3 Maja określili

ją jako „ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”.

 

http://www.polskatradycja.pl/historia-polski/krolowie-elekcyjni/stanislaw-august-poniatowski.html
http://www.polskatradycja.pl/historia-polski/krolowie-elekcyjni/stanislaw-august-poniatowski.html


  Konstytucja  3  Maja miała  zapobiec  nieuchronnemu  upadkowi  Rzeczpospolitej

Obojga  Narodów,  znieść  liberum  veto,  wolną  elekcję  oraz  przywileje  dla  drobnej

szlachty.  Była  pierwszą  konstytucją  w  Europie,  a  drugą  na  świecie.  Niestety,  nie

powstrzymała ona kolejnych rozbiorów.   

"Ten to nieszczęsny nierząd, to sejmów zrywanie,

Kraj zgubiło, ściągnęło obce panowanie,

Te zaborów, te srogich klęsk naszych przyczyną,

I my sami byliśmy nieszczęść naszych winą.

Gnijące w zbytkach, lenistwie i biesiad zwyczaju

Myśleliśmy o sobie, a nigdy o kraju"...

Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła
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