
 

Maj zbliża się wielkimi krokami. Miesiąc ten rozpoczyna się w Polsce ważnymi 

uroczystościami. Oto kilka informacji na ten temat. 

1 maja jest dniem, w którym obchodzone jest Święto Pracy. W Polsce jest to dzień 

wolny, często traktowany jako okazja do rozpoczęcia „majówki”. Międzynarodowy Dzień 

Solidarności Ludzi Pracy – także w ten sposób określa się to święto – jest świętem 

obchodzonym również w innych krajach.  

Po co jest Święto Pracy? Ludzie czasem nie myślą o tym, co jest ważne. Święta mają 

za zadanie przypominać im o czymś, na co warto zwrócić uwagę. Święto Pracy zostało 

wprowadzone przede wszystkim po to, aby upamiętnić starania pracowników o odpowiednie 

traktowanie ich w miejscu pracy i zwrócić uwagę na długość czasu pracy w ciągu dnia. 



 

3 maja jest dniem, w którym wspominamy uchwalenie naszej Konstytucji. 

Konstytucja to zbiór praw i zasad podstawowych dla każdego mieszkańca Polski.  

Dlaczego mamy święto 3 maja? Jest to rocznica powstania najważniejszego 

dokumentu w Polsce. To właśnie 3 maja 1791 roku uchwalono Konstytucję. Na pamiątkę 

tego wydarzenia artyści, tacy jak Jan Matejko tworzą prace upamiętniające tę chwilę, a my 

dzisiaj, zamiast iść do pracy lub szkoły, spotykajmy się w różnych miejscach uczestnicząc w 

uroczystościach związanych z tym świętem. 

 

Jak świętować 3 maja? Oto kilka sposobów, które pojawiają się corocznie: 



 Defilada – taki uroczysty przemarsz oddziałów wojska, a także przejazd pojazdów i broni 

zmechanizowanych (na przykład czołgów) zawsze obserwuje mnóstwo ludzi. 

 

 Złożenie kwiatów pod pomnikiem – dobrym pomysłem jest odwiedzenie miejsca, w którym 

wspomina się ważną dla naszego narodu postać historyczną, na przykład: pisarza, żołnierza, 

kompozytora, króla… 

 



 Festyn - w niektórych miejscowościach organizowane są zabawy i spotkania dla dużej liczby 

osób, którym towarzyszą stragany, kuglarze i wiele innych atrakcji. 

 Występ – muzycy, aktorzy, tancerze i wielu innych ludzi chętnie bierze udział w 

przedstawieniach organizowanych z myślą o Święcie Konstytucji. 

 

 Wizyta w muzeum lub galerii sztuki – warto poznać twórczość wybitnych polskich 

artystów… tym bardziej, że niektóre miasta pozwalają 3 maja na zwiedzanie takich miejsc za 

darmo! 

…a w domu? 

 Muzycznie – wiele stacji radiowych tego dnia odtwarza wyłącznie muzykę polskich autorów. 

Warto samodzielnie poszukać utworów, których się dotąd nie słyszało. A najlepiej przyłączyć 

się do tradycji śpiewania Pieśni Patriotycznych! 

 Plastycznie – stworzenie dekoracji nawiązujących do tradycji polskiej może okazać się 

świetną zabawą. Warto zaopatrzyć się w biało-czerwone kotyliony (ozdobne wstążki 

formowane np. w koło, które przypina się do ubrania), papierowe kwiaty lub dodać koloru 

patriotycznym kolorowankom. 



 

 Wizualnie – stacje telewizyjne często pokazują relacje z obchodów święta lub tworzą 

programy tematyczne. Dobrym pomysłem jest obejrzenie wybranego filmu polskiego, na 

przykład takich klasyków, jak: Sami swoi, Pan Tadeusz, lub jednej z produkcji polskiego studia 

filmów animowanych Se-ma-for https://pl.wikipedia.org/wiki/Se-ma-for, które stworzyło 

takie bajki, jak Miś Uszatek, czy Zaczarowany ołówek. 



 

 Po polsku – język polski jest jednym z najtrudniejszych języków na świecie, a posługiwanie 

się nim w najlepszy możliwy sposób, bezbłędnie i odpowiedzialnie, powinno być dla nas 

powodem do dumy. W tym dniu warto docenić znaczenie języka poprzez czytanie książek i 

wierszy polskich autorów, przypomnienie sobie kilku przysłów lub pisowni trudniejszych 

wyrazów, albo grając w jedną z gier językowych, taką jak np. Scrabble. 



 

 Poszerzając wiedzę – „Cudze chwalicie, Swego nie znacie, Sami nie wiecie, Co posiadacie” – 

te słowa Stanisława Jachowicza często mówią prawdę… Może warto to zmienić? Jeśli nie ma 

możliwości wyjść z domu, to dobrym pomysłem jest dowiedzieć się czegoś na temat naszej 

ojczyzny i niezwykłych rzeczy, które istnieją tylko tutaj. Przykładowo, można spróbować 

pogłębić wiedzę o żubrach lub Kopalni Soli w Wieliczce… 

 

NM 


