
 

Zawitał maj...  a w maju …. 

 

1 maja - Święto Pracy to międzynarodowe święto klasy robotniczej, czyli 

wszystkich ludzi pracy. Święto Pracy wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka  

dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, gdzie protest 

został brutalnie stłumiony przez policję. 

Witaj majowa jutrzenko, 

Świeć naszej polskiej krainie, 

Uczcimy ciebie piosenką, 

Która w całej Polsce słynie. 

 

Witaj maj, trzeci maj, 

Dla Polaków błogi raj. 

 

3 maja - to święto narodowe ustanowione na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 maja, 

co miało miejsce w 1791 roku. Najpierw święto 3 maja ustanowiono w 1919 roku, 

czyli po tym, kiedy Polska odzyskała niepodległość.   W 1951 roku święto zostało 

zniesione, a przywrócono je ustawą w 1990 roku. Jako święto narodowe, 3 maja jest 

dniem wolnym od pracy 

 

Ojczyzna -  to miejsce, gdzie się urodziłeś i wychowywałeś. Zwykle jest to kraj,  

z którego pochodzą twoi rodzice. To miejsce, które dobrze znasz i gdzie dobrze się 

czujesz. 

A patriota? Jeśli z niczym Wam się nie kojarzy to słowo to już, ruszamy z pomocą 

Patriota to ktoś, kto szanuje swoją ojczyznę i jej tradycję, dba o język i pragnie  

dla swojego kraju tego, co najlepsze. 

 

Krótkie pytanie na początek: jakie symbole narodowe są w Polsce? 

Tak, tak brawo macie racje są nimi: flaga, godło i hymn narodowy. 



 

FLAGA - barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały oraz czerwony.  

Na flagach układa się je w dwóch poziomych, pasach o tej samej szerokości. Górny 

jest koloru białego, dolny jest czerwony. Polskie barwy kształtowały się na przestrzeni 

wieków, wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa 

Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od orła białego, będącego 

godłem Polski oraz bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu, będącego godłem 

Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. 

W roku 1831 Sejm Królestwa Polskiego przyjął specjalną ustawę dotyczącą barw 

polskiej flagi. W roku 1919 czerwień i biel uznano oficjalnie za barwy narodowe. 

Mimo że Dzień Flagi Rzeczypospolitej jest świętem państwowym, 2 maja nie jest 

dniem ustawowo wolnym od pracy. W tym dniu organizowane są różnego rodzaju 

akcje i patriotyczne manifestacje. Jest to stosunkowo młode święto. Ustanowione 

zostało przez Sejm w roku 2004. Święto to ma popularyzować wiedzę o polskich 

symbolach narodowych oraz uczyć do nich szacunku.  

Początkowo Senat Rzeczypospolitej ustanowił dzień 2 maja Świętem Orła Białego, 

nazwa ta została jednak zmieniona przez Sejm na Dzień Flagi Rzeczypospolitej 

Polskiej. 2 maja jest także obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za granicą.  

Święto własnej flagi, oprócz Polski, obchodzi się również w wielu krajach, między 

innymi w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Finlandii i Chinach. 

Flaga Polski to jeden z trzech symboli narodowych obok godła i hymnu. Polacy 

pokazują swoje przywiązanie do Ojczyzny wywieszając biało-czerwoną flagę. 

 

GODŁO - Godło to znak, który jest symbolem kraju. Godłem Polski jest biały orzeł 

w koronie na głowie, na czerwonym tle. Według jednej z legend założycielami naszego 

państwa był Lech? Poszukując miejsca, aby się osiedlić, dotarł on do ogromnej polany, 

na której rosło drzewo. Na tym drzewie swoje gniazdo miał orzeł. Lech uznał, że to 

dobry znak i postanowił właśnie tutaj zamieszkać. Przyjął też orła na swoje godło. 

 



HYMN - oficjalnym hymnem Rzeczpospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego 

autorstwa Józefa Wybickiego. 

 

4 maja w dzień Święto Floriana swoje święto obchodzą strażacy. Każdego dnia 

działają według zasady ‘Bogu na chwałę, ludziom na ratunek’. 

Dzień Strażaka w Polsce został ustanowiony w 2002 roku przez Sejm RP, przy 

nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Święto obchodzone jest w dniu 

upamiętniającym męczeńską śmierć świętego Floriana, patrona strażaków i osób 

wykonujących zawody związane z ogniem. 

Tego dnia obchodzone jest również Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. 

 

 



8 maja - Dzień Zwycięstwa to święto, które obchodzimy w wielu Europejskich 

krajach. Utworzone zostało na pamiątkę zakończenia II wojny światowej. Dawniej 

znane jako Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności ustanowione w Polsce dekretem 

z 8 maja 1945 zatwierdzonym przez Krajową Radę Narodową. Obchodzone było  

9 maja. 

 

 

9 maja  Dzień Europy- jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność  

w Europie. 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej deklaracji Schumana.  

W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman 

(ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę 

współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny 

 

Maj jest w kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne 

"majówki" - nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, 

kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski.  

Jego centralną częścią jest Litania Loretańska. 

 

Jeszcze kilka majowych zagadek. Na pewno będziecie znali na nie odpowiedzi: 

Chociaż to miesiąc długi, to najkrócej się nazywa 

i co roku tym się chlubi, że zielenią świat okrywa. 

 

Zobaczysz je wiosną, gdy na wierzbach rosną. 



Srebrne futra mają. Jak się nazywają? 

 

Powrócił do nas z dalekiej strony, ma długie nogi i dziób czerwony. 

Dzieci się śmiały, gdy go witały, żabki płakały przez dzionek cały. 

 

Co ona przekopie, to one wygładzą. 

W domowym ogródku bardzo się przydadzą. 

 

Co buduje każdy ptak, by chować pisklęta, 

a tylko kukułka, o tym nie pamięta? 

 

Są żółte jak kaczuszki. Myślicie, że mają nóżki. 

Nie wcześnie, chłodną wiosną na mokrej łące rosną. 

 

Kolorowe i pachnące, czy w ogrodzie, czy na łące, zawsze 

chętnie je zbieramy na bukiecik dla swej mamy. 

 

 

Do zobaczenia. 

 

Zapraszam do kontaktu przez komunikator Messenger. 


