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NAZWY MIESIĘCY- MAJ
Na pierwszego maja szron obiecuje dobry plon.
Ma 31 dni jest wiosennym miesiącem.
NAZWA MIESIĄCA MAJA POCHODZI OD RZYMSKIEJ BOGINI MAI ,
KTÓRA BYŁA MATKĄ MERKUREGO- BOGA HANDLU.

KALENDARZ MAJA - WAŻNE DATY
Święta i ważne daty w maju 2016 roku
Data
Nazwa święta / wydarzenia
1 maja (niedziela) Międzynarodowe Święto Pracy
2
maja (poniedziałek Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
)
Święto Konstytucji 3 Maja, NMP Królowej Polski, Światowy Dzień Wolności
3 maja (wtorek)
Prasy, Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii
4 maja (Środa)
Dzień Hutnika, Dzień Strażaka
Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, Dzień
5 maja (czwartek)
Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej
Dzień Zwycięstwa, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Światowy Dzień
8 maja (niedziela)
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Wniebowstąpienie
9
maja (poniedziałek Dzień Europy (Święto Unii Europejskiej)
)
12
Światowy Dzień Ptaków Wędrownych, Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i
maja (czwartek) Położnych, Zimnych ogrodników (Pankracego)
13 maja (piątek) Zimnych ogrodników (Serwacego)
14 maja (sobota) Dzień Farmaceuty, Zimnych ogrodników (Bonifacego)
15
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki), Międzynarodowy Dzień Rodziny,
maja (niedziela) Święto Polskiej Muzyki i Plastyki
16
maja (poniedziałek Święto Straży Granicznej, Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
)
17 maja (wtorek) Światowy Dzień Telekomunikacji
18 maja (Środa) Dzień Mostowca, Międzynarodowy Dzień Muzeów
19
Międzynarodowy Dzień Pamięci ofiar AIDS
maja (czwartek)
Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej - w Trosce o Dialog i Rozwój,
21 maja (sobota)
Światowy Dzień Kosmosu
22
Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, Dzień Praw Zwierząt
maja (niedziela)
23
Światowy Dzień Żółwia
maja (poniedziałek
24 maja (wtorek) Europejski Dzień Parków Narodowych
25 maja (Środa) Dzień Mleka, Dzień Piwowara, Międzynarodowy Dzień Dzieci Zaginionych
26
Boże Ciało, Dzień Mamy
maja (czwartek)
27 maja (piątek) Dzień Samorządu Terytorialnego
29
Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Dzień
maja (niedziela) Działacza Kultury i Drukarza
31 maja (wtorek) Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego, Światowy Dzień Bez Papierosa

1 MAJ - ŚWIĘTO PRACY
1 Maja - Międzynarodowe Święto Pracy
Międzynarodowe Święto Pracy (ang. International Workers Day), lub inaczej
Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi 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.

Geneza Święta 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.
Po 1989 r. obchody Święta Pracy stały się mniej popularne, co wynika zapewne nie z
samej niechęci do podstawowej idei święta, ale raczej do związanej z nim otoczki
polityczno-ideologicznej.

2 MAJ - ŚWIĘTO FLAGI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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.
Obchody
2 maja jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wciąż utrwala się w świadomości
społecznej i powoli zyskuje na popularności. 2 maja jest dniem, w którym
organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje polityczne. Jedną z nowych
form uczczenia tego święta jest noszenie tzw. kokardy narodowej, czyli kolistej
rozetki w barwach biało-czerwonych.

Powiewa flaga”
(Czesław Janczarski)
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie
A na tej fladze biel jest i czerwień.
Czerwień – to miłość, biel – serca czyste
Piękne są nasze barwy ojczyste.

3 MAJ – ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI

Konstytucja 3 Maja najstarsza ustawa zasadnicza w Europie
i druga na świecie
Majowe święto dla wszystkich POLAKÓW JEST DNIEM SZCZEGÓLNYM.
Dzień 3 maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci o przodkach, którzy pragnęli
ocalić kraj przed upadkiem.

Posłowie zebrani na Sejmie Czteroletnim w Warszawie uchwalili 3
maja 1791 roku konstytucję.

Konstytucja

miała ulepszyć ustrój i wzmocnić Rzeczpospolitą. Wprowadzała w miejsce elekcji
(wyboru) króla tron dziedziczny. Odbierała uprawnienia polityczne szlachcie, która nie posiadała
majątku. Więcej praw natomiast zyskali mieszczanie, którzy mogli odtąd starać się o wysokie
stanowiska w wojsku i Kościele. Najwyższa władzę sprawował sejm, na którym szlacheccy
posłowie musieli podejmować decyzje większością głosów. Jeden poseł nie mógł zerwać obrad
okrzykiem "liberum veto".
Utworzono rząd - Straż Praw z królem na czele. W trosce o bezpieczeństwo kraju szczególną
uwagę zwrócono na wzmocnienie armii ( miała ona liczyć 100 tysięcy żołnierzy).

W drugiej połowie XVIII wieku w Polsce władzą ustawodawcza był Sejm Rzeczpospolitej, który
został sparaliżowany przez liberum veto. Prawo to pozwalało szlachcicowi - posłowi naderwanie
obrad sejmu i unieważnienie jego postanowień. Doprowadziło to do anarchii.

Państwa sąsiadujące - Prusy, Austria i Rosja - bezkarnie
wtrącały się w sprawy Polski. W końcu się porozumiały i w
1772 r. doprowadziły do I rozbioru Polski. Nakazały również
polskiemu sejmowi zatwierdzić rozbiór. Znaleźli się wtedy
posłowie, którzy za pieniądze i stanowiska postanowili
zgodzić się na grabież ziem polskich.

Honor Polaków ratowali patrioci m.in. Tadeusz Rejtan,
poseł nowogródzki.

Po pierwszym rozbiorze część szlachty i magnatów zrozumiała, że nasze państwo wymaga pilnej
naprawy. Zwołano Sejm, który z przerwami trwał cztery lata (od 1788 do 1792 r.). Najważniejszym
wydarzeniem tego sejmu było uchwalenie konstytucji. Jej twórcami byli min.

Oto wynik pracy Sejmu
Czteroletniego:
1. RELIGIA PANUJĄCA
Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami.
2. SZLACHTA, ZIEMIANIE
Szanując pamięć przodków naszych pierwszeństwa w życiu prywatnym i publicznym uroczyście
zapewniamy.
3. MIASTA I MIESZCZANIE
Prawo na teraźniejszym sejmie zapadłe, pod tytułem: "Miasta nasze królewskie wolne w państwach
Rzeczypospolitej" w zupełności utrzymane mieć chcemy.
4. CHŁOPI, WŁOŚCIANIE
Lud rolniczy, spod którego najobfitsze bogactw krajowych źródło - pod opiekę prawa i rządu
krajowego przyjmujemy.
5. RZĄD, CZYLI OZNACZENIE WŁADZ PUBLICZNYCH
Wszelka władza w społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu.
6. SEJM, CZYLI WŁADZA PRAWODAWCZA
Sejm, czyli stany zgromadzone, na dwie izby dzielić się będą: na Izbę Poselską i na Izbę
Senatorską pod prezydencją Króla.
7. KRÓL, WŁADZA WYKONAWCZA
Żaden rząd, nawet najdoskonalszy, bez dzielnej władzy wykonawczej stać nie może. Władzę
najwyższego wykonywania praw - Królowi w radzie jego oddajemy.
8. WŁADZA SĄDOWNICZA
Nowy kodeks praw cywilnych i kryminalnych przez wyznaczone przez Sejm osoby spisać
rozkazujemy.
9. REGENCYA
Sejm wyznaczy Królową do zastąpienia Króla w obowiązkach.
10. EDUKACJA DZIECI KRÓLEWSKICH
Synowie królewscy, których do następstwa Tronu Konstytucja przeznacza, są pierwszymi dziećmi
Ojczyzny, przeto baczność o dobre ich wychowanie do Narodu należy.
11. SIŁA ZBROJNA NARODOWA
Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy
przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych.

26 MAJ – DZIEŃ MAMY
Dzień Matki to święto obchodzone corocznie w Polsce 26 maja jako wyraz szacunku dla
wszystkich matek. W tym dniu są one zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego
rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. To święto ma na celu okazanie
matkom szacunku, miłości, podziękowania za trud włożony w wychowanie. Początki święta sięgają
czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole płodności
i urodzaju. Zwyczaj powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą niedziela u matki i
początkowo oznaczał wizytę w katedrze. Dzień, w którym obchodzono to święto, był wolny od
pracy. Do tradycji należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za
otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do ok. XIX wieku. Ponownie zaczęto
go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej. Inaczej historia tego święta przedstawia się w
USA. W 1858 amerykańska nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczynej Pracy,
zaś od 1872Dzień Matek dla Pokoju promowała Julia Ward Howe. Ann Marie Jarvis, córce Ann
Jarvis, w 1905 udało się ustanowić Dzień Matki. Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił się na
niemal wszystkie stany, zaś w 1914 Kongres USA uznał przypadający na drugą niedzielę maja
Dzień Matki za święto narodowe. W Polsce Dzień Matki obchodzono po raz pierwszy w 1914
roku w Krakowie.

KĄCIK CIEKAWEJ KSIĄŻKI
Władysław Bełza-Katechizm polskiego dziecka
– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czem ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czem zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.
– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.
– Coś jej winien?
– Oddać życie.

KĄCIK MUZYCZNY

Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Ucieszymy cię piosenką,
Która w całej Polsce słynie.
Witaj Maj, trzeci Maj,
U Polaków błogi raj!
Nierząd braci naszych cisnął,
Gnuśność w ręku króla spała,
A wtem Trzeci Maj zabłysnął
I nasza Polska powstała.
Wiwat Maj, Trzeci Maj
Wiwat wielki Kołłątaj!
Tam w Łazienkach jest ruina,
W której Polak pamięć chował,
Tam za czasów Konstantyna
Szpieg na nasze łzy czatował.
I gdy nadszedł Trzeci Maj,
Kajdanami brzęczał kraj.
W piersiach rozpacz uwięziona,
W listopadzie wstrząsła serca,
Wstaje Polska z grobu łona,
pierzchają dumni morderce.
Błysnął znowu Trzeci Maj
I już wolny błogi kraj.

Witaj, majowa jutrzenko (pieśń znana też
jako: Mazurek 3 Maja, Trzeci Maj)
- Rajnold Suchodolski

KRZYŻÓWKi i ŁAMiGÓWKI

Pytania do krzyżówki:
1. Miłość do ojczyzny.
2. Inaczej państwo.
3. Jeden z kolorów polskiej flagi.
4. Ptak na godle Polski.
5. Można je stracić na wojnie.
6. Głowa państwa w naszym kraju.
7. Posiada go ktoś, kto nie ucieka z pola walki.
8. Stolica Polski.
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