
To chyba ulubione święta Pola-
ków. Pewnie kojarzą ci się z długim 
weekendem, dobrą pogodą i fla-
gami wywieszonymi na budynkach. 
W tym roku będą pewnie wygląda-
ły nieco inaczej, niemniej warto pa-
miętać, czemu tak szumnie obcho-
dzimy majowe święta.



1 maja

Święto Pracy



W tym dniu świętujemy prawo 
do pracy i odpoczynku. 

Kiedyś, 100 lat temu i dawniej, 
ludzie pracujący fizycznie byli 
wyzyskiwani. Musieli pracować 
po kilkanaście godzin dziennie 
w ciężkich warunkach, bez pra-
wa do urlopu czy wolnych week-
endów. W fabrykach pracowały 
nawet dzieci.

Dzięki wieloletnim strajkom wa-
runki pracy stopniowo się po-
lepszały, ograniczono jej czas 
i zagwarantowano prawo do 
odpoczynku.

Robotnik w fabryce obuwia (1942)
/ Narodowe Archiwum Cyfrowe



Święto Pracy obchodzi się w wielu państwach 
już od 1890 r. A czemu akurat 1 maja? Tego 
dnia w 1886 r. w Chicago krwawo stłumiono 
strajk, zabijając wielu robotników.

Pokoleniu naszych rodziców i dziadków 1 maja 
może kojarzyć się negatywnie. Za czasów PRL 
komunistyczne władze organizowały obo-
wiązkowe pochody, podczas których trzeba 
było okazywać zadowolenie z ustroju.

Teraz z okazji 
 

 
Obchody 1 Maja w Warszawie w 1975 r. 
/ Narodowe Archiwum Cyfrowe



2 maja Dzień Flagi  
Rzeczypospolitej  
Polskiej



Tego dnia obchodzimy także Światowy 
Dzień Polonii. 

2 maja jest świętem, ale nie jest oficjal-
nie wolny od pracy. Niemniej wiele firm 
jest wtedy zamkniętych lub pracownicy 
biorą urlop. 2 maja 1945 r. polscy żoł-
nierze wkraczający do Berlina umie-
ścili polską flagę m.in. na siedzibie nie-
mieckiego parlamentu. 

Polska flaga jest naszym symbo-
lem narodowym. Ma biało-czer-
wone barwy, które pochodzą od 
godła. Biały oznacza czystość, 
niewinność i dobro. Czerwony: 
ogień, waleczność, odwagę.

Polska flaga w Berlinie 2 maja 1945 
roku na Pruskiej Kolumnie Zwycięstwa



Standardowa flaga
Powszechnie używa się flagi złożonej z białe-
go i czerwonego pola.

Flaga z godłem 
Używają jej m.in. przedstawicielstwa zagra-
niczne.

Bandera wojenna 
Zawiera godło i ma trójkątne wycięcie. Stosu-
je się ją na okrętach Marynarki Wojennej.

Szachownica
Stosowana na samolotach wojennych.

Flaga pionowa
Czerwony kolor znajduje się z prawej strony.
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Wywieszanie flagi
W domach wywieszamy flagę w kształcie 
prostokąta, złożoną wyłącznie z biało-
-czerwonych pasów. Możemy ją wywie-
szać, kiedy tylko chcemy, ale tradycyjnie 
robimy to 1, 2 i 3 maja, 11 listopada, w inne 
święta narodowe oraz przy okazji waż-
nych dla kraju rocznic i wydarzeń.

Znieważanie flagi
Znieważenie, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie pol-
skiej flagi to występek zagrożony karą grzywny, karą 
ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności. 
Dotyczy to również godła i innych znaków państwowych. 
Niezależnie od prawa, szacunek należy się symbolom 
każdego kraju.
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3 maja

Święto Konstytucji  
3 maja



Konstytucja to najważniejszy 
dokument w państwie. Określa 
m.in. najważniejsze zasady jego 
funkcjonowania. 

By ratować upadającą ojczyznę, 
3 maja 1791 r. Polacy uchwalili 
pierwszą w Europie i drugą na 
świecie nowoczesną konstytu-
cję, która zakładała wiele istot-
nych reform. 

Niestety nie udało się jej wpro-
wadzić, ponieważ już 4 lata póź-
niej nastąpił trzeci rozbiór Pol-
ski i nasz kraj na 123 lata zniknął 
z mapy Europy.

Konstytucję uchwalono 3 maja 1791 r. w Sali  
Senatorskiej na Zamku Królewskim w Warszawie 
/ rysunek Jana Piotra Norblina, Wikipedia



Konstytucja miała jednak wielkie 
znaczenie w czasach rozbiorów. 
Przypominała Polakom, co po-
trafili razem osiągnąć, była ele-
mentem pamięci narodowej.

Pierwsze obchody Konstytu-
cji 3 maja odbyły się już rok po 
jej uchwaleniu. Podczas zabo-
rów, w czasie II wojny światowej 
i w PRL były zakazane. 

 
 

Wkład Stanisława Augusta Poniatowskiego 
w Konstytucję wciąż jest przedmiotem sporów. 
Był królem podporządkowanym Rosji, chęt-
nym do reform w granicach, które tolerowała 
caryca Katarzyna II. Brał udział w tworzeniu 
i uchwaleniu Konstytucji, lecz gdy następnie 
do Polski wkroczyła rosyjska armia, przystąpił 
do konfederacji targowickiej, a ostatecznie 
zalegalizował III rozbiór Polski.

Autorzy konstytucji

Ignacy Potocki Hugo Kołłątaj

Stanisław  
August
Poniatowski



Konstytucja 3 Maja 1791 roku – obraz Jana Matejki wykonany w 1891 r.
Jest artystyczną interpretacją momentu po uchwaleniu konstytucji.



Konstytucja nie należy do rządzących i historii. Jest Twoja 
ilustracja Sebastiana Szpakowskiego wykonana na podstawie obrazu Jana Matejki.


