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***

Z czym nam się kojarzy maj?
Słońce, zieleń kwiaty...Z drugiej strony, to właśnie w maju
obchodzimy ważne święta…
***

1maja
Tego dnia obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Solidarności Ludzi Pracy, zwany po prostu Świętem Pracy.
Data 1 maja miała uczcić rocznicę strajku robotników w Chicago
w 1886 roku, brutalnie stłumionego przez policję.
Po raz pierwszy święto obchodzono w 1890 roku – m.in.
w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Francji.
Ten dzień jest także katolickim Świętem Józefa Rzemieślnika.
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***

2maja
Dzień Flagi Rzeczypospolitej ustanowiono 2 maja, bo właśnie
tego dnia zdobywający Berlin żołnierze z 1 Dywizji
Kościuszkowskiej umieścili flagę na kolumnie zwycięstwa w
Berlinie. Poza tym w czasach PRL 2 maja obywatele mieli nakaz
zdejmowania flag, by nie czcić święta przypadającego na 3 maja.
***

3 maja

3 maja 1791 r. uchwalona została ustawa rządowa, która przeszła
do historii. Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie, a pierwszą
w Europie, spisaną konstytucją. Zmieniła ustrój państwa na
monarchię konstytucyjną oraz ograniczyła demokrację szlachecką.
Święto obchodzone było do 1795. Pod zaborami zostało
zakazane. Po odzyskaniu niepodległości Święto zostało
przywrócone. W czasie II wojny, a także w okresie PRL było
zdelegalizowane. Od 1989 Święto Konstytucji 3 maja jest świętem
narodowym.

Tego dnia obchodzimy też święto kościelne. To święto
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Zostało ono
ustanowione w 1920 roku i jest obchodzone tylko w polskim
Kościele katolickim. Upamiętnia ono złożone przez Jana
Kazimierza w trakcie potopu szwedzkiego śluby lwowskie, kiedy
to król powierzył Polskę pod opiekę Matki Bożej.

„ Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy Ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.
Witaj maj, trzeci maj,
Dla Polaków błogi raj.(..)
Witaj w dniu trzeciego maja,
Który wolność nam zwiastujesz.
Pierzchła już ciemiężców zgraja.
Polsko dzisiaj tryumfujesz!”
(„Mazurek 3 maja” Rajnold Suchodolski)
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