
Ważne daty w maju  

1 maja  

Międzynarodowe Święto Pracy  - to święto obchodzone corocznie 1 maja dla upamiętnienia  
i uznania osiągnięć klasy robotniczej. W Polsce dzień ten jest świętem państwowym 
ustawowo wolnym od pracy. Święto zostało ustanowione w 1889 r. na pierwszym kongresie 
Drugiej Międzynarodówki, który to miał miejsce w Paryżu. Miało ono upamiętniać masakrę 
robotników, do której doszło w 1886 r w, Chicago (Stany Zjednoczone) podczas demonstracji 
przeciw złym warunkom pracy, a w szczególności przeciw zbyt długiemu czasowi pracy.  
W Polsce pierwsze obchody Święta Pracy miały miejsce już w 1890 r. i były zorganizowane 
(wbrew zaborcom) przez działaczy Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat. Późniejsze 
obchody święta również inicjowane były głównie przez partie i organizacje socjalistyczne. Po 
II Wojnie Światowej święto obchodzono bardzo hucznie poprzez organizowanie różnego 
rodzaju pochodów, wieców i spotkań, podczas których eksponowano hasła o treści politycznej 
i ideologicznej. Uczestnictwo w pochodach było nierzadko wymuszane przez szkoły, czy 
zakłady pracy. 

2 maja 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto państwowe obchodzone 2 maja skupiające uwagę na 
symbolach państwowości polskiej, a w szczególności na Fladze RP. Jest to święto stosunkowo 
młode, bo obchodzone w Polsce dopiero od 2004 r., na mocy ustawy Sejmu RP  
z dnia 20 lutego 2004 roku. Dzień Flagi Rzeczypospolitej ma na celu propagować wiedzę  
o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które na przestrzeni wieków podlegały 
zmianie. Ustanowienie 2 maja dniem flagi państwowej ma swoje podłoże historyczne. 
Właśnie tego dnia żołnierze polscy z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną 
flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie, zdobywając miasto przyczynili się do 
zakończenia działań wojennych w Europie w czasie II wojny światowej. Data ta nawiązuje 
również do czasów PRL-u, w których, w przed dzień ustanowienia Święta Konstytucji  
3 Maja, władze komunistyczne wydały zakaz wywieszania flag państwowych dla 
upamiętnienia tego wydarzenia.  

3 maja 

Obchodzimy Święto Konstytucji, które zostało wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez 
Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791 r. Pierwsze uroczyste obchody święta 3 maja w 
Warszawie na Placu Zamkowym w 1990 odbywały się w obecności prezydenta Wojciecha 
Jaruzelskiego. Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była jedną z najważniejszych ustaw w Polsce. 
Była ona drugą konstytucją w świecie - po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r. - 
spisaną ustawą tego typu. Konstytucję 3 Maja uchwalono w najbardziej sprzyjających dla 
uchwalenia pierwszych dniach maja, gdyż większość posłów opozycji, sprzeciwiających się 
konstytucji była jeszcze na urlopie wielkanocnym. Aby nic nie przeszkodziło w uchwaleniu 
ustawy, zdecydowano złamać obowiązujący w sejmie zwyczaj, który nakazywał wcześniejsze 
ogłoszenie projektu. Po długich obradach, ignorując protesty opozycji, konstytucję przyjął 
sejm, a następnie podpisał król. Autorami Konstytucji 3 Maja byli: król Stanisław August 
Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, któremu przypisuje się ostateczną jej redakcje. 
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