
ŚWIĘTO PRACY  1 MAJA   ŚWIĘTO FLAGI    KONSTYTUCJA  3  MAJA 

Demonstracja pierwszomajowa w Mińsku w 1917

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – 
międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto
Pracy jest świętem państwowym od 1950. 

Święto wprowadziła w 1889  komunistyczna II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z 
pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią 
ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. 

Sytuacja w Chicago była napięta już kilka lat przed wydarzeniami z 1886. Fatalne warunki pracy,
niskie płace i praca do dwunastu godzin na dobę były standardem. Dodatkowo antykapitalistyczne
nastroje były podsycane przez radykalnych agitatorów, walczących m.in. o ośmiogodzinny dzień
pracy. Opór robotników skierował się przeciwko właścicielowi firmy McCormick Harvester Co.,
który  zamierzał  modernizować  zakład,  co  spowodowałoby  zwolnienia  ogromnej  rzeszy
pracowników.  Pociągnęło  to  za  sobą  strajk  robotników,  w  wyniku  którego  właściciel  fabryki
zmuszony został  do radykalnych ustępstw.  Nie trwało to jednak zbyt długo.  Już w lutym 1886
dokonał  zwolnienia wszystkich pracowników.  Na ich miejsce  zatrudnił  całkowicie  nową kadrę,
której bezpieczeństwa miała pilnować kilkudziesięcioosobowa grupa ochroniarzy. 

Działacze  związkowi  szybko przeszli  do  ofensywy.  Rozpoczęli  przygotowania  do  demonstracji
zapowiedzianej  na 1 maja.  Jej  celem było wywalczenie ośmiogodzinnego dnia pracy.  Na czele
demonstracji stał Albert Parsons – związkowiec, anarchokomunista; opowiadający się także m.in.
za równouprawnieniem Afroamerykanów. Pomimo obaw wielu ludzi pochód przeszedł bez rozlewu
krwi. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt tysięcy osób. 

Do dalszej ofensywy ruszył inny, urodzony w Niemczech związkowiec, anarchista August Spies,
redaktor  pracowniczego  pisma  „Chicagoer  Arbeiter-Zeitung”.  Zorganizował  on  trzeciego  maja
wiec, w trakcie którego doszło do bójki między wychodzącymi z zakładu McCormicka nowymi
robotnikami a demonstrantami. Ponad dwustu policjantów interweniowało, używając rewolwerów i
pałek.  Trudno jest  określić  dokładną liczbę ofiar.  Według różnych źródeł  zginęło od dwóch do
pięciu  robotników, około  sześciu  zostało  poważnie  postrzelonych,  wiele  osób zostało  pobitych.
Spies zbulwersowany brutalnością policji, apelował do robotników, aby stawili się na demonstracji
następnego dnia. 
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Wiec przygotowany przez Spiesa, Parsonsa i Samuela Fieldena miał miejsce na placu Haymarket.
Przebiegał zasadniczo bez ekscesów. Obecny na demonstracji burmistrz Chicago Carter Harrison,
twierdził później, iż nic nie wskazywało na to, że policja będzie musiała interweniować.

 Pod  koniec  przemówienia  Fieldena,  na  skutek  obfitych  opadów  deszczu,  na  placu  pozostało
jedynie  około  200  osób.  Nagle,  z  nieznanych  powodów,  180  policjantów  dowodzonych  przez
kapitana Johna Bienfielda ruszyło do ataku na demonstrantów. Nie pomogły zapewnienia Fieldena,
iż demonstracja jest pokojowa. 

Chwilę  później  w  stronę  policji  poszybowała  bomba.  Na  miejscu  zginął  jeden  funkcjonariusz,
kilkunastu  zostało  rannych.  W  odpowiedzi  policjanci  otworzyli  ogień  do  demonstrujących.
Nieznana  jest  liczba  zabitych  robotników.  Musiała  być  jednak  znaczna  skoro  w  chaosie,  jaki
zapanował  na  placu,  wielu  policjantów  zostało  postrzelonych  przez  swoich  kolegów.  Całe
wydarzenie znane jest jako Haymarket Riot. 

W wyniku tych zajść doszło do ostrych represji skierowanych przeciwko działaczom związkowym.
Wszystkie te działania były podsycane przez prawicowe i bliskie establishmentowi chicagowskie
gazety. Ostatecznie przed sądem stanęło osiem osób. W tym trzej główni organizatorzy majowego
wiecu i pięciu związkowców, którzy w wiecu nawet nie uczestniczyli. 

Proces rozpoczął się 21 czerwca 1886. Wszystkich oskarżono o zabicie policjanta, który zginął na
miejscu w wyniku wybuchu. Nie podejrzewano, że w obliczu braku dowodów, oskarżeni mogą
zostać skazani na surowe kary. Mimo to, siedem osób zostało skazanych na śmierć. 11 listopada
1887 zostali powieszeni: Parsons, Engel, Spies i Fischer. Dzień wcześniej w celi odebrał sobie życie
Louis Lingg. Pozostali skorzystali z prawa łaski i po 7 latach opuścili więzienie. Przyczyniła się do
tego kampania prowadzona przez ruch robotniczy,  w wyniku której  wyroki  zostały anulowane.
Obecnie  historycy  podejrzewają,  iż  bomba  została  rzucona  przez  policyjnego  agenta
współpracującego z kapitanem Johnem Bienfieldem. 

Trzy lata po tragicznych wydarzeniach, czyli w 1889 II Międzynarodówka uznała dzień 1 maja
Świętem Pracy. Chciano w ten sposób docenić oddanie dla sprawy licznych ofiar, jakie w wyniku
tych zajść poniósł ruch robotniczy. Mimo to w Ameryce Północnej Święto Pracy obchodzi się w
pierwszy poniedziałek września. Najpierw doszło do tego w stanie Oregon, zaś w skali federalnej –
od roku 1887. 

Święto 1 maja w Polsce
Na ziemiach polskich pierwsze obchody miały miejsce w 1890 i odbywały się niejednokrotnie 
wbrew woli zaborców współorganizowane m.in. przez działaczy II Proletariatu. Masowe 
demonstracje, pochody oraz starcia z carskim wojskiem, policją oraz kozakami, a także 
wspierającymi je nacjonalistycznymi bojówkami miały miejsce w czasie rewolucji 1905 roku na 
ziemiach polskich zaboru rosyjskiego, organizowały je głównie Polska Partia Socjalistyczna, 
żydowska Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy oraz żydowski Bund. Podobnie liczne 
pochody i demonstracje klasowych organizacji robotniczych i partii lewicowych, 

                                                                   



w  tym Polskiej  Partii  Socjalistycznej,  żydowskiego  Bund-u,  nielegalnej  Komunistycznej  Partii
Polski,  Polskiego  Stronnictwa  Ludowego  „Wyzwolenie”,  Komunistycznej  Partii  Zachodniej
Ukrainy, Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi odbywały się też w ten dzień w okresie II RP,
często  były  one  atakowane  przez  policję  oraz  nacjonalistycznych  bojówkarzy,  dochodziło  do
morderstw działaczy klasowych związków zawodowych i partii lewicowych. 

Wniosek o ustanowienie 1 maja jako powszechne w całej Polsce święto pracy, z prawem do dnia
wolnego, był omawiany w Sejmie Ustawodawczym w 1919 roku. 

W Polsce  komunistycznej  czyli w  PRL  jest od 1950 świętem państwowym, wolnym od pracy. 

W czasach PRL organizowano tego dnia pochody pierwszomajowe, które miały upamiętniać ważne
wydarzenia dla środowiska robotniczego. Manifestacje zwoływane przez PPS przed drugą wojną
światową  miały  charakter  dość  spontanicznego  przemarszu,  gromadzącego  zwolenników  partii
socjalistycznej.  Po  1945  r.  przejmujący  władzę  w  Polsce  komuniści  próbowali  początkowo
nawiązywać do przedwojennego schematu (np. obecność mszy świętej w programach uroczystości),
ale powoli nasilał się proces odgórnego planowania całej ceremonii i traktowanie tego dnia jako
święta państwowego, który stawał się obowiązkowym rytuałem .

W latach 80. nielegalne demonstracje pierwszomajowe organizowała w opozycji do oficjalnych 
obchodów podziemna Solidarność. Święto Pracy było jednym z najważniejszych świąt w PRL-u, 
miało ono również szczególną wagę dla nazewnictwa w tym okresie. Nazwę imienia „1 maja” 
nosiło wiele ulic i placów Polski. Na cześć Święta Pracy otrzymała nazwę również jedna z 
najnowocześniejszych i największych kopalń w ówczesnej Polsce – KWK 1 Maja w Wodzisławiu 
Śląskim. 

Obecnie Międzynarodowe Święto Pracy w Polsce ma charakter podtrzymujący te  tradycje. 

 Od lat swoje demonstracje organizują środowiska anarchistyczne i anarchosyndykalistyczne np.
Związek  Syndykalistów  Polski,  osobne  uroczystości  organizuje  Ogólnopolskie  Porozumienie
Związków  Zawodowych  i  Sojusz  Lewicy  Demokratycznej.  Własne  obchody  w  Warszawie
organizuje  Ruch  Sprawiedliwości  Społecznej,  Komunistyczna  Partia  Polski  oraz  Pracownicza
Demokracja.  Podobne  uroczystości  organizuje  Polska  Partia  Socjalistyczna  i  Lewica  Razem w
Łodzi  oraz  Warszawie.  Demonstracjom  towarzyszą  pikniki,  kiermasze  prasy  lewicowej,
konferencje, dyskusje plenerowe oraz koncerty np. Warszawski Chór Rewolucyjny czy Krakowski
Chór Rewolucyjny. 

Kościół katolicki

• W Kościele katolickim 1 maja obchodzone jest wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika. 
Wspomnienie to wprowadził do kalendarza liturgicznego papież Pius XII w 1955 jako 
alternatywę dla laickiego Święta Pracy.

                                                            



III Rzesza

• W Niemczech hitlerowskich 1 maja został świętem państwowym w 1933. Święto nazywało 
się „Narodowy Dzień Pracy”, a jego oficjalne obchody powiązano ściśle z ideologią 
nazistowską.

Grecki dzień kwiatów i życia

Według Greków 1 maja to nie tylko Święto Pracy i związane z nim pochody, ale również dzień 
kwiatów i życia, gdyż ziemia odradza się po długiej zimie. W tym dniu mieszkańcy miast 
tradycyjnie wyruszają na pikniki na wieś. Charakterystycznym widokiem jest niebo pełne 
latawców. Ludzie zbierają polne kwiaty, z których robią wieńce i wieszają je na frontowych 
drzwiach swoich domów. Wiszą tam one aż do Nocy Świętojańskiej.

II Międzynarodówka

Druga  Międzynarodówka była  międzynarodowym  stowarzyszeniem  partii  i  organizacji
socjalistycznych. Organizacja powstała 14 lipca 1889 roku w Paryżu. Została założona przez partie
socjaldemokratyczne  z  Wielkiej  Brytanii,  Francji,  Niemiec  i  Belgii.  Kontynuowała  pracę
rozwiązanej  Pierwszej  Międzynarodówki,  z  której  wykluczono  zwolenników  silnego  ruchu
anarchosyndykalistycznego. 

Podobnie jak I  Międzynarodówka stawiała sobie za cel walkę o prawa robotnicze i dążenie do
przekształcenia  stosunków  społecznych  zgodnie  z  założeniami  socjalizmu.  Zakres  zmian,
postulowanych przez partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne był obszarem dyskusji i ścierania
się poglądów w ramach 3 głównych nurtów ideologicznych II Międzynarodówki: marksistowskiego
(późniejsi  komuniści,  syndykaliści,  radykalna  lewica  antybolszewicka),  centrowego
(demokratyczny socjalizm) i reformistycznego (zwolennicy Eduarda Bernsteina). 

Do wybuchu I wojny światowej odbyło się 9 zjazdów II Międzynarodówki. Po 1914 roku w wyniku
toczonych  walk  działalność  II  Międzynarodówki  ustała.  Stało  się  tak,  ponieważ  w  czasie
konferencji  w  Zimmerwaldzie  w  1915  roku,  w  której  uczestniczyli  antywojenni  socjaliści,
poszczególnym partiom nie udało się stworzyć zunifikowanego frontu przeciwko wojnie. 

                                                                



Zamiast  tego  skupiały  się  one  na  popieraniu  polityki  poszczególnych  państw.  Zabójstwo
francuskiego socjalistycznego lidera Jeana Jaurèsa, w kilka dni przed rozpoczęciem wojny, stało się
symbolem niepowodzenia antymilitarystycznej doktryny Drugiej Międzynarodówki. 

Po zakończeniu I wojny światowej międzynarodowy ruch socjalistyczny podzielił się na dwa nurty:

• związany z partią bolszewicką, z inicjatywy której utworzono tzw. III Międzynarodówkę
 (z której później wyłoniła się trockistowska IV Międzynarodówka) 

• niezależny,  międzynarodowy  ruch  socjalistyczny,  w  ramach  którego  działała
Międzynarodówka Socjalistyczna

Drugie międzynarodowe   stowarzyszenie  (1889-1916) było organizacją socjalistycznych i partii
pracy utworzonych w Paryżu w dniu 14 lipca 1889. Na spotkaniu w Paryżu, udział delegacje z
dwudziestu  krajów.   Międzynarodówka  kontynuowała  pracę  rozwiązanej  Pierwszej
Międzynarodówki , chociaż wykluczała potężny ruch anarcho-syndykalistyczny i związki . 

Od 1922 r. zaczął reorganizować się w Międzynarodową Partię Pracy i Socjalistów . 
Wśród słynnych działań Drugiej Międzynarodówki była deklaracja z 1889 r.

 Z 1 maja ( Dzień Maja ) jako Międzynarodowy Dzień Robotników oraz deklaracja z 1910 r.

 Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet , obchodzonego najpierw 19 marca, a następnie 8 marca 
po głównym dniu marszu kobiet w 1917 roku podczas rewolucji rosyjskiej . Zapoczątkowało 
międzynarodową kampanię na ośmiogodzinny dzień pracy . Stałym organem wykonawczym i 
informacyjnym Międzynarodowego było Międzynarodowe Biuro Socjalistyczne (ISB) z siedzibą w 
Brukseli i utworzone po Międzynarodowym Kongresie Paryskim w 1900 r. Jego przewodniczącym 
i sekretarzem był Emile Vandervelde i Camille Huysmans z Belgijskiej Partii Pracy . Bolszewik 
Vladimir Lenin był członkiem od 1905 roku. 

Druga Międzynarodówka stała się nieskuteczna w 1916 r. Podczas I wojny światowej, ponieważ
oddzielne  partie  narodowe,  które  ją  utworzyły,  nie  utrzymywały  jednolitego  frontu  przeciwko
wojnie,  a  raczej  ogólnie  wspierały  rolę  swoich  narodów.  Sekretarz  Generalny  ISB,  Camille
Huysmans, przeniósł ISB z okupowanej przez Niemców Brukseli  do Hagi w grudniu 1914 r.  I
próbował koordynować partie  socjalistyczne z walczących państw do co najmniej  lipca 1916 r.
Francuska Sekcja Międzynarodowej Partii Robotniczej Zabójstwo Jeana Jaurèsa, lidera (SFIO) , na
kilka dni przed rozpoczęciem wojny, symbolizowało upadek antymilitarystycznej doktryny Drugiej
Międzynarodówki.  Na konferencji  Zimmerwald w 1915 roku, socjaliści  antywojenne próbowali
utrzymać jedność przeciwko międzynarodowej patriotyzmu społecznej  z  socjaldemokratycznych
liderów. 

W lipcu 1920 r. W Genewie odbył się ostatni kongres Drugiej Międzynarodówki, po jej załamaniu
funkcjonalnym  podczas  wojny.  Jednak  niektóre  europejskie  partie  socjalistyczne  odmówiły
przyłączenia  się  do  zreorganizowanej  Międzynarodówki  i  zamiast  tego  postanowiły  utworzyć
Międzynarodowy  Związek  Roboczy  Partii  Socjalistycznych  (IWUSP)  (druga  i  pół
Międzynarodowa lub Dwie i pół Międzynarodowe), pod silnym wpływem Austromarxizmu . 

                                                            



W 1923 r. IWUSP i Druga Międzynarodówka połączyły się, tworząc socjaldemokratyczną Partię
Pracy i Międzynarodówkę Socjalistyczną, która istniała do 1940 r. Po II wojnie światowej nowa
Międzynarodówka Socjalistyczna została utworzona, aby kontynuować politykę Międzynarodowej
Partii Pracy i Socjalistów i trwa do dziś. 

Zwycięstwo Rosyjskiej Partii Komunistycznej w rewolucji bolszewickiej w listopadzie 1917 r. Było
odczuwalne na całym świecie i pokazano alternatywną drogę do władzy w polityce parlamentarnej.
Zważywszy, że znaczna część Europy jest na skraju załamania gospodarczego i politycznego po
rzezi pierwszej wojny światowej, nastroje rewolucyjne były powszechne. Rosyjscy bolszewicy na
czele z Leninem wierzyli, że jeśli rewolucja socjalistyczna nie ogarnie Europy, zostanie zmiażdżona
przez militarną potęgę światowego kapitalizmu, podobnie jak Komuna Paryska została zmiażdżona
siłą broni w 1871 roku. Bolszewicy wierzyli, że wymaga to nowego międzynarodowego wywołać
rewolucję w Europie i na całym świecie. 

Anarchiści  byli  zwykle  wykluczani  z  Drugiej  Międzynarodówki,  jednak „anarchizm faktycznie
zdominował  Kongres  Londyński  Drugiej  Międzynarodówki”.   Wykluczenie  to  spotkało  się  z
krytyką antyautorytarnych socjalistów obecnych na spotkaniach. Argumentowano, że w pewnym
momencie Druga Międzynarodówka przekształciła się „w pole bitwy o kwestię libertariańskiego
versus  autorytarnego  socjalizmu  .  Nie  tylko  skutecznie  zaprezentowali  się  jako  obrońcy  praw
mniejszości,  ale  sprowokowali  także  niemieckich  marksistów  do  demonstrowania  dyktatorska
nietolerancja,  która  była  czynnikiem  uniemożliwiającym  brytyjskiemu  ruchowi  robotniczemu
podążanie  za  marksistowskim  kierunkiem  wskazanym  przez  takich  przywódców,  jak:Henry
Hyndman .

Socjalistyczna Międzynarodówka Robotnicza ( LSI ; niem Sozialistische Arbeiter-Internationale,
SAI) to międzynarodowa organizacja socjalistycznych i partii pracy, aktywny między 1923 i 1940.
Grupa  powstała  w  wyniku  połączenia  konkurencyjnej  Vienna  International  i  byłego  Drugiej
Międzynarodówki  ,  z  siedzibą  w  Londynie,  i  był  prekursorem współczesnej  Międzynarodówki
Socjalistycznej  .  Międzynarodówki  Komunistyczne  (  Komintern  ),  znane  również  jako  Trzecia
Międzynarodówka (1919-1943), była to organizacja międzynarodowa , która opowiada światowego
komunizmowi . Komintern postanowił na swoim drugim kongresie „walczyć wszelkimi dostępnymi
środkami,  w  tym  siłą  zbrojną,  o  obalenie  międzynarodowej  burżuazji  i  utworzenie
międzynarodowej republiki radzieckiej jako etap przejściowy do całkowitego zniesienia państwa”.
Komintern poprzedziło rozwiązanie Drugiej Międzynarodówki w 1916 r 

W 1997 roku obchodzona była setna rocznica powstania Bundu. 

Uroczystości odbyły się w m.in. Nowym Jorku, Londynie, Warszawie i Brukseli.  Bund był partią
lewicowo-socjalistyczną,  opowiadającą  się  za  głęboką  demokracją  i  uspołecznieniem  środków
produkcji, lokującą się w tradycji demokratycznego marksizmu .Bund należał do Paryskiego Biura
Rewolucyjnych Socjalistycznych Partii,  jednak w czerwcu 1930 roku, na zjeździe partyjnym w
Łodzi zadecydowano, iż przystąpi on do II Międzynarodówki Socjalistycznej.Bundowcy podczas II
wojny  światowej  aktywnie  organizowali  żydowski  ruch  oporu  (np.  w  powstaniu  w  getcie
warszawskim, walczyli tam m.in. bundowcy Abrasza Blum, Michał Klepfisz i Marek Edelman).
Jednakże  Bund  nie  wszedł  w  skład  Bloku  Antyfaszystowskiego  czy  Żydowskiego  Komitetu
Narodowego,  prowadząc  jedynie  współpracę  z  ŻKN  poprzez  organa  Żydowskiej  Komisji
Koordynacyjnej.                                              



Bund utworzył kilka oddziałów w ramach Żydowskiej Organizacji Bojowej, działającej na terenie
getta  warszawskiego.  Leon  Feiner  reprezentował  partię  w  prezydium  Rady  Pomocy  Żydom
„Żegota”.  W  Polskiej  Radzie  Narodowej  pełniącej  funkcje  emigracyjnego  parlamentu,
przedstawicielem Bundu był Szmul Zygielbojm, który po upadku powstania w getcie warszawskim,
popełnił  samobójstwo  w  proteście  przeciw  bezczynności  aliantów  wobec  ludobójstwa  Żydów.
Pozostali przedwojenni liderzy Bundu zginęli zamordowani przez Niemców (Maurycy Orzech) oraz
NKWD (Wiktor Alter i Henryk Ehrlich). Zakończenie historii Bundu w Polsce to styczeń 1949
roku. Wówczas to Nadzwyczajny Zjazd partii, zdominowanej już w przeważającym stopniu przez
komunistów,  opowiedział  się  za  rozwiązaniem  partii  i  złożył  samokrytykę  swojej  poprzedniej
działalności. Wezwał także swoich członków do wstępowania do PZPR .

Więcej o  Bundzie tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bund_(partia)

Żródła  polska i  angielska  wikipedia.

ŚWIĘTO FLAGI  
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego
2004,  obchodzone  między  świętami  1  maja  (zwanym  Świętem  Pracy)  i  3  maja  (Świętem
Narodowym 3 Maja). Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 2
maja nie jest dniem wolnym od pracy, jednak wielu Polaków bierze w ten dzień urlop, ze względu
na to, że ta data jest jedyną w kalendarzu występującą pomiędzy dwoma dniami wolnymi od pracy. 

15 października 2003 do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt (autorstwa posła Edwarda
Płonki) zmiany ustawy o godle, barwach i hymnie RP, ustanawiający m.in.  Dzień Flagi RP. Co
wynika z uzasadnienia ustawy wprowadzającej święto, wybór dnia 2 maja nie był przypadkowy –
chodziło o dzień w którym Polakom towarzyszą  refleksje  o szczytnych kartach historii  Polski,
wypełnienie  wolnego  dnia  pomiędzy  świętami  narodowymi,  oraz  podkreślenie  obchodów
Światowego Dnia Polonii. W toku prac legislacyjnych Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004
zaproponował  poprawki  m.in.:  zastąpić  Dzień  Flagi  RP  Dniem  Orła  Białego,  uznając  godło
za naczelne  spośród  symboli  RP.  Ostatecznie  Sejm  odrzucił  ww.  poprawkę  i  20  lutego  2004
ustanowił Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje patriotyczne. Dla przykładu, w Bytomiu w
dniu 2 maja 2009 ponad 500 osób utworzyło biało-czerwoną flagę z przygotowanych wcześniej i
równocześnie  uniesionych  parasolek.  Była  to  prawdopodobnie  największa  utworzona  flaga  w
Polsce z okazji Dnia Flagi. W ostatnich latach, powszechne stało się noszenie w tym dniu kokardy
narodowej.  Zwyczaj  ten  spopularyzował  prezydent  Lech  Kaczyński.  Był  kontynuowany  przez
Bronisława Komorowskiego, a obecnie robi to Andrzej Duda. 

Dnia 2 maja w 1945 r. polscy żołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili biało-
czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa – Siegessäule oraz na Reichstagu w Berlinie. 

W  latach  PRL właśnie  w  tym  dniu  zdejmowano  po  1  maja  flagi  państwowe,  aby  nie  były
eksponowane w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. 

                                                                



Oprócz  Polski,  święto  własnej  flagi  obchodzi  się  również  w licznych  innych  krajach,  m.in.  w
Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Finlandii, Turkmenistanie, na Litwie, Ukrainie i w
Chinach. 

Dnia 2 maja w 1945 r. polscy żołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili 
biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa – Siegessäule oraz na Reichstagu w Berlinie. 

Ale zaraz  potem  jest   maja  zakończenie  II  wojny światowej  które  się odbywało  bez udziału 
Polski .

Dzień Zwycięstwa, w Polsce od 1945 do 2015 Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności – święto
państwowe obchodzone 9 maja w byłym bloku wschodnim oraz 8 maja m.in. w Czechach, Francji i
Polsce upamiętniające zakończenie II wojny światowej w Europie. 
Po 1990 r. nie organizowano oficjalnych uroczystości, jednak w wielu miastach jednostki wojskowe
wspólnie z samorządami organizowały własne obchody święta. Oprócz tego nieregularnie żołnierze
polscy brali udział w paradzie w Moskwie.  Pomimo zmian ustrojowych w Polsce, obchodzone 9
maja Narodowe Święto Zwycięstwa i  Wolności  pozostało oficjalnym świętem państwowym. W
2014 r. zwrócił na to uwagę dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN Andrzej Zawistowski. 

W końcu marca 2015 r. z powodu nadchodzącej 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej w
Europie, Prezes IPN Łukasz Kamiński skierował na ręce Marszałka Sejmu RP pismo z prośbą o
zniesienie Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności obchodzonego 9 maja. 24 kwietnia 2015
Sejm  RP przyjął  ustawę  o  Narodowym Dniu  Zwycięstwa  obchodzonym 8  maja,  jednocześnie
znosząc Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności obchodzone 9 maja. Początkowo planowano dla
święta 8 maja nazwę Narodowe Święto Zwycięstwa albo nawet całkowite zniesienie tego święta, tj.
bez  ustanawiania  innego  święta  związanego  z  zakończeniem  II  wojny  światowej.  Później
planowano, by nazwa święta 8 maja brzmiała Dzień Zwycięstwa, tj. bez przymiotnika narodowy.

W Polsce Ludowej święto obchodzone było uroczyście w latach 1946–1989, a w okresie 1945–
1950 był to dzień wolny od pracy. Został zniesiony z wykazu dni wolnych ustawą z 15 stycznia
1951. 

Główne obchody przeprowadzano na Placu Zwycięstwa lub Placu Defilad w Warszawie.
 A  teraz  się nie  obchodzi  - a  przecież Polacy  wygrali II  wojnę światową  - patrz  ebooki.
                                                      
 7 maja 1945 r.,  w kwaterze głównej gen. Dwighta D. Eisenhowera w Reims gen. Alfred Jodl, w
obecności przedstawicieli  czterech mocarstw alianckich, podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji
Niemiec, który wszedł w życie następnego dnia. Są jednak dwie oficjalne daty tego wydarzenia. 
8 maja w państwach zachodnich obchodzony jest jako dzień zakończenia II wojny w Europie,
 a w Rosji - 9 maja - jako Dzień Zwycięstwa. 

Podpisy złożono o godzinie 22.30. W Moskwie, ze ze względu na dwugodzinną różnicę czasu, był
już 9 maja i dlatego ten właśnie dzień w Związku Sowieckim i krajach mu podporządkowanych
obchodzono jako Dzień Zwycięstwa.Polscy historycy różnią się w ocenie znaczenia 8 maja 1945 r.
dla Europy i naszego kraju. Według jednych badaczy, koniec wojny w Europie oznaczał przede
wszystkim zwycięstwo nad nazizmem i ocalenie narodu polskiego przed biologiczną zagładą. Dla
innych, 8 maja jest dniem klęski narodów wschodniej Europy, oddanych przez zachodnich aliantów
pod sowieckie panowanie. (PAP) 

                                                               



Tajemnice polskiej flagi nad Berlinem
08.07.2015, godz. 17:04 

Był  ostatnim  z  pięciu  bohaterów,  którzy  2  maja  1945  roku  zawiesili  biało-czerwoną  flagę  na
Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie. Wydarzenie, w którym wziął udział kapitan Antoni Jabłoński,
stało się symbolem zwycięstwa Polaków w II wojnie światowej. Były żołnierz 1 Dywizji Piechoty
zmarł dwa dni temu. – Nocą z 1 na 2 maja 1945 roku nasz oddział dotarł do Kolumny Zwycięstwa
w Berlinie i do świtu siedzieliśmy pod schodami, kryjąc się przed ostrzałem – opowiadał kapitan
Antoni  Jabłoński  w  wywiadzie  radiowym  w  2012  roku.
Jabłoński walczył o zdobycie Berlina jako kapral w 1 Pułku Artylerii Lekkiej 1 Dywizji Piechoty
im. Tadeusza Kościuszki. Wspominał, że rano 2 maja jego dowódca zobaczył, iż Niemcy składają
broń.  To  wtedy  zadecydował,  że  jego  żołnierze  muszą  wywiesić  polską  flagę  na  blisko  67-
metrowym monumencie.

Pięciu odważnych

Wykonania zadania podjęło się  pięciu żołnierzy.  Dowodził  nimi 40-letni  ppor.  Mikołaj  Troicki,
zastępca dowódcy baterii ds. polityczno-wychowawczych. W czasie kampanii wrześniowej walczył
w bitwie nad Bzurą, potem działał w Armii Krajowej. Wojenna zawierucha sprawiła, że w 1945
roku  znalazł  się  w  1  Armii  Wojska  Polskiego.
Do zawieszenia flagi zgłosił się także kapral Jabłoński pochodzący z podlaskiego Surażu. Kiedy we
wrześniu 1939 roku przyszli  tam Rosjanie,  wcielili  go siłą do Armii Czerwonej.  Walczył w jej
szeregach do sierpnia 1941 roku, a potem pracował w batalionach roboczych na Uralu. Nie zdążył
do armii gen. Władysława Andersa i w 1943 roku zaciągnął się do tworzącej się w Sielcach nad
Oką 1 Dywizji Piechoty płk. Zygmunta Berlinga. – Służyłem w artylerii, obsługiwałem radiostację
–  opowiadał  Jabłoński.  Walczył  potem  pod  Lenino,  Warszawą  i  o  Wał  Pomorski.
Całą drogę znad Oki przeszedł też 25-letni plutonowy Kazimierz Otap. Sowieci wywieźli go w
1939  roku  spod  Białegostoku  na  Sybir  i  tak  jak  Jabłoński  wyszedł  z  ZSRR  z  Berlingiem.
Czwarty z żołnierzy – 21-letni kanonier Eugeniusz Mierzejewski w czasie okupacji współpracował
z podziemiem, a jesienią 1944 roku po wkroczeniu Armii Czerwonej wstąpił w szeregi polskiego
wojska. Najmniej wiadomo o losach piątego bohatera – kanoniera Aleksandra Karpowicza.

Sporna flaga

Pięciu żołnierzy po wysokich schodach wspięło się na szczyt kolumny, która wcześniej  służyła
hitlerowcom  za  punkt  obserwacyjny.  –  Potykaliśmy  się  o  sploty  przewodów  telefonicznych,
skrzynki  od amunicji  i  łuski  po wystrzelonych pociskach – opowiadał  Troicki  w latach 70.  na
łamach „Expressu Wieczornego”.Plut. Otap przyznawał we wspomnieniach, że bał się podczas tej
wędrówki. – W kilku punktach miasta biła jeszcze artyleria niemiecka i wspinając się na szczyt ze
sztandarem spodziewaliśmy się ciągle strzału – mówił podoficer. 

                                                             



To właśnie on przymocował do posągu polską flagę.

Jednak słynna historia  wciąż ma niewyjaśnione tajemnice.  Jedna z nich dotyczy samej flagi,  a
konkretnie  materiału,  z  którego  została  wykonana.  Według  Mierzejewskiego  sztandar  uszyto  z
prześcieradła i czerwonej wsypy na kołdrę. Z kolei ppor. Troicki opowiadał, że flaga była zrobiona
z prostokątów wyciętych ze spadochronów, na których Niemcy zrzucali żywność dla berlińczyków.
Jeszcze inną wersję przedstawiał Jabłoński. Twierdził,  że obsługa radiostacji miała własną flagę
sygnalizacyjną,  którą  przykrywali  sprzęt,  aby  nie  bombardowały  go  własne  samoloty.
Sztandar przywiązano niemieckimi kablami do drzewca wyciętego w pobliskim parku. – Chłopcy,
przypadło nam w udziale zawiesić flagę narodu polskiego pod Berlinem – powiedział na szczycie
kolumny ppor. Troicki.

Powojenne losy

Wyczyn  pięciu  żołnierzy  obrósł  już  legendą  i  z  czasem  pojawiają  się  wokół  niego  kolejne
niejasności. Według niektórych badaczy Polacy, wywieszając flagę, narazili się władzy radzieckiej i
zostali za to aresztowani. Jednak po wojnie żaden z żołnierzy nie wspominał o takim zdarzeniu.
Natomiast kilka lat temu w jednym z wywiadów z okazji swoich 94. urodzin kapitan Jabłoński
mówił, że radzieccy towarzysze broni szybko zdjęli polski sztandar i zamienili go na francuski, gdy
delegacja tego kraju pojawiła się w Berlinie.Inną rewelację ujawnił z kolei dr Zbigniew Wawer.
Historyk w 2005 roku na łamach „Mówią Wieki” podał, że Rosjanie zastrzelili pierwszego Polaka,
który zawiesił biało-czerwoną flagę na berlińskiej kolumnie. Jednak – jak twierdził – na postument
weszli zaraz kolejni żołnierze.Wśród badaczy i miłośników historii pojawiają się też rozbieżności
dotyczące innej polskiej flagi wywieszonej w maju 1945 roku nad Berlinem. Jak twierdził, dziś już
nieżyjący prof. Paweł Wieczorkiewicz, podczas próby zawieszenia polskiego sztandaru na budynku
Reichstagu doszło do strzelaniny, w której z rąk czerwonoarmisty zginął wieszający flagę polski
żołnierz. 

                                                                



Wielu weteranów II wojny nie potwierdzało jednak tych informacji. Prawdy zapewne nie da się już 
dziś ustalić.   Mimo różnych wątpliwości dotyczących przebiegu zdarzeń z 2 maja 1945 roku pewne
jest jedno: – Po wojnie stało się ono symbolem udziału Polaków w szturmie Berlina – mówi 
Franciszek Kowalik, badacz dziejów II wojny. Było też jedną z inspiracji do ustanowienia w 2004 
roku 2 maja Dniem Flagi.Piątka żołnierzy, którzy w dniu kapitulacji hitlerowskiej stolicy zawiesili 
biało-czerwony sztandar, wróciła do Polski. Mierzejewski zamieszkał pod Działdowem, a ppor. 
Troicki w rodzinnym Sochaczewie. Oficer zmarł 12 kwietnia 1989 roku. Kazimierz Otap po wojnie 
był konduktorem na kolei, potem pracował w Petrochemii Płockiej. Zmarł 26 lutego 2006 roku w 
wieku 86 lat. Antoni Jabłoński mieszkał w Surażu, był sprzedawcą i listonoszem, potem działał w 
organizacjach kombatanckich. Zmarł 6 lipca tego roku w wieku 96 lat.

http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/16544?t=Tajemnice-polskiej-flagi-nad-Berlinem

Święto Flagi w USA  obchodzone jest dla upamiętnienia postanowień Kongresu z 14 czerwca 1777
roku, kiedy przyjęta została rezolucja o fladze narodowej. 14 czerwca został proklamowany dniem
flagi w 1917 roku przez prezydenta Woodrowa Wilsona, Narodowym Dniem Flagi w 1949 roku
ogłosił go Kongres USA   po Jałcie 1945 , aby   fałszować historię  i kreować  zwycięstwo  USA w
II wojnie światowej.  „Chociaż wygląd naszej flagi zmieniał się wraz z historią Republiki, flaga na
zawsze pozostanie symbolem idei,  leżących u podstaw naszego narodu: wolności,  demokracji  i
obywatelskich swobód” – mówił   bezczelnie w przededniu święta prezydent Obama, wzywając
swych rodaków aby Dzień Flagi obchodzili z „dumą i honorem”.

BIZNES
W Stanach Zjednoczonych barwy narodowe znaleźć można dziś niemal w każdym amerykańskim
domu. W Święto Flagi Amerykanie ozdabiają swoje domy flagami, demonstrując w ten sposób swój
patriotyzm.  Barwy  państwowe  można  spotkać  na  każdym  kroku.  W sklepach  sprzedawane  są
kubeczki, długopisy, naczynia, parasole, ciasta a nawet bielizna z symbolem flagi. Białe, czerwone i
niebieskie barwy będą wszechobecne przez najbliższe trzy tygodnie: do 4 lipca, kiedy Amerykanie
hucznie obchodzą Dzień Niepodległości. 

                                  POLSKA  FLAGA BIAŁO- CZERWONA 

Kolory - odgrywały istotną rolę w kulturze starożytnych Egipcjan. Miały one znaczenie 
symboliczno-religijne.

• Biały - oznacza czystość, świętości, radości, niewinność i prostoty. Podczas różnych 
obrzędów kapłani nosili białe szaty, a ich przedmioty liturgiczne były z białego alabastru. 
Był barwą Górnego Egiptu. 

            Czerwień - to najpotężniejszy kolor, także  potem  w średniowieczu był barwą władcy – 
            występował jako atrybut króla i jego najwyższego znaczenia  - ale jako purpura , która  
             oznacza  serce   .   Krew  i  rewolucję – to kolor czerwony.

                                                                     



Górny Egipt to południowa część starożytnego Egiptu i składa się z ziem po obu stronach Nilu,
które rozciągają  się  w dół  rzeki  między Nubią a  Dolnym Egiptem na północy.  W starożytnym
Egipcie Górny Egipt był znany jako t  šm w, dosłownie „Kraina Trzcin” lub „Sedgeland”. Został onꜣ ꜣ
podzielony na dwadzieścia dwa okręgi zwane nomami. Pierwszy z nich znajdował się mniej więcej
w miejscu, w którym znajduje się współczesny Asuan, a dwudziesty Drugi był w nowoczesnym
Atfih  na  południe  od  Kairu.  Przez  większość  starożytnej  historii  Egiptu  Teby  były
administracyjnym centrum Górnego Egiptu. Górny Egipt był reprezentowany przez wysoką White
Crown Hedjet, a jego symbolami były kwitnący lotos i sokół  lub  orzeł.

Po zjednoczeniu dwóch królestw, bóstwa opiekuńcze zarówno Dolnego, jak i Górnego Egiptu były
przedstawiane razem jako Dwie Panie, aby chronić wszystkich starożytnych Egipcjan, tak jak obie
korony zjednoczyły się w kolejnych dynastiach.Pod Ptolemeuszami Ptolemais Hermiou przejął rolę
stolicy Górnego Egiptu. 

Dolny Egipt (egip.  Ta Mehu) – obszar położony w delcie Nilu.  Jest to obszar w całości pokryty
przez  liczne  mokradła,  rozlewiska,  na  którym  dominowało  wodne  ptactwo  wraz  z  wodną
zwierzyną.  Tutaj  znajdowała  się  największa  koncentracja  papirusu,  który  wykorzystywany  był
przez Egipcjan jako podstawowy materiał piśmienniczy.

Został podzielony na dwadzieścia okręgów zwanych nomesami, z których pierwszy znajdował się
w el-Liszt.  Ponieważ Dolny Egipt był w większości buszem   wypełnionym wszelkiego rodzaju
roślinami,  takimi  jak  trawy i  zioła,  organizacja  nomów przeszła  kilka  zmian.  Stolicą  Dolnego
Egiptu był Memfis. Jej boginią patronką była bogini Wadjet. Dolny Egipt był reprezentowany przez
Czerwoną  Koronę  Deshret,  a  jej  symbolami  były  papirus  i  pszczoła.  Po  zjednoczeniu  bóstwa
opiekuńcze zarówno Dolnego, jak i Górnego Egiptu były reprezentowane razem jako Dwie Damy,
Wadjet i Nekhbet   aby chronić wszystkich starożytnych Egipcjan. Około 3600 rpne  społeczeństwa
egipskie nad Nilem oparły swoją kulturę na uprawie roślin i  udomowieniu zwierząt.  Krótko po
3600  rpne  społeczeństwo  egipskie  zaczęło  się  rozwijać  i  gwałtownie  rozwijać  w  kierunku
wyrafinowanej cywilizacji. 

W  tym  czasie  pojawiła  się  nowa  i  charakterystyczna  ceramika,  która  była  spokrewniona  z
garncarstwem w południowym Lewancie. W tym czasie powszechne stało się szerokie stosowanie
miedzi. W tym czasie popularny stał się mezopotamski proces wytwarzania cegieł suszonych na
słońcu  i  architektoniczne  zasady  budowania  -  w  tym  użycie  łuku  i  ścian  wnękowych  w  celu
uzyskania efektu dekoracyjnego. 

Równolegle  z  tym  postępem  kulturowym  nastąpił  proces  zjednoczenia  społeczeństw  i  miast
górnego Nilu, czyli Górnego Egiptu. 

                                                             



Hedjet, the White Crown of Upper Egypt                     Deshret, the Red Crown of Lower Egypt 
Hedżet  Biała  Korona  Górnego  Egiptu                       Deszret-  Czerwona Korona  Dolnego  Egiptu

Hedjet (Ancient Egyptian: ḥḏt "White One") to formalna nazwa Białej Korony faraońskiego 
Górnego Egiptu. Po zjednoczeniu Górnego i Dolnego Egiptu połączono go z Deshret, Czerwoną 
Koroną Dolnego Egiptu, tworząc Pschent, podwójną koronę Egiptu. 

     

  Koloru białego używa się w heraldyce jako reprezentację srebra. Oznacza on także wodę, a w 
zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie.    

   



Pierwotnie polską barwą narodową był   rzekomo karmazyn, stanowiący symbol dostojeństwa i 
bogactwa, a zarazem uważany za najszlachetniejszy z kolorów. Z uwagi na cenę barwnika – 
koszenili uzyskiwanej z larw czerwca polskiego, mało kto mógł sobie na niego pozwolić, dlatego 
też był on wykorzystywany jedynie przez najbogatszą szlachtę i dostojników państwowych. 

Jest to kłamstwo-  karmazyn  to  między innymi rasa  kur, ryba, magnat  finansowy, karmin  farba  
malarska  bardzo ciemna. 

Barwa  purpurowa (purpura;  z  łac  purpura,  z  gr.  πορφύρα  porfyra)  –  barwa  o  zakresie  od
intensywnie czerwonego do fioletu, także w głębokich odcieniach zbliżonych do barwy śliwki czy
do koloru granatowego.  Dibromoindygo (6,6′-dibromoindygo) – organiczny związek chemiczny,
główny składnik barwnika purpury tyryjskiej (znanej także jako purpura antyczna lub starożytna).
Jest to pochodna indyga zawierająca dwa atomy bromu przyłączone do pierścieni indolowych w
pozycjach 6, co zmienia barwę z niebieskiej na purpurową (RGB 102, 2, 60). 

Purpura  tyryjska  była  wykorzystywana  w  starożytności  jako  pigment  do  barwienia  wyrobów
tekstylnych.  Pozyskuje  się  ją  z  wydzieliny  ślimaków  morskich  z  rodziny  rozkolców,  głównie
Haustellum brandaris. 

Już  w  XV  wieku  pne  mieszkańcy Sydonu i Tyru ,  dwóch  miast  na  wybrzeżu
starożytnej Fenicji (dzisiejszy  Liban),  wytwarzali  purpurowy  barwnik  ze  ślimaka  morskiego
zwanego kolczastym  barwnikiem-mureksem .  Odzież  zabarwiona  barwnikiem  tyryjski
wspomniano,  zarówno  w Illiad z Homera i Eneidy z Wergiliusza . Głęboki,  bogaty  purpurowy
barwnik wytworzony z tego ślimaka stał się znany jako purpura tyryjska.

Proces wytwarzania barwnika był długi, trudny i kosztowny. Trzeba było znaleźć tysiące malutkich
ślimaków, z  pękniętymi skorupkami  i  usuniętym ślimakiem. W starożytnych rejonach Sydonu i
Tyru znaleziono góry pustych muszli. Ślimaki namoczono, następnie usunięto mały gruczoł, a sok
wyciśnięto  i  umieszczono  w misce,  którą  wystawiono  na  działanie  promieni  słonecznych. Tam
nastąpiła niezwykła przemiana. W słońcu sok stał się biały,  potem żółto-zielony, potem zielony,
potem fioletowy, potem czerwony, który stawał się ciemniejszy i ciemniejszy. Proces musiał zostać
zatrzymany dokładnie w odpowiednim momencie, aby uzyskać pożądany kolor, który może wahać
się od jaskrawego szkarłatu do ciemnofioletowego koloru zaschniętej krwi. Następnie farbowano
wełnę, len lub jedwab. Dokładny odcień wahał się od szkarłatu do fioletu, ale zawsze był bogaty,
jasny i trwały.

Fiolet tyryjski stał się kolorem królów, arystokratów, kapłanów i sędziów w całym basenie Morza
Śródziemnego. 

Aleksander  Wielki (przy  okazji  imperialnych  publiczność  jak basileus części imperium
macedońskiego ), Basileus z Seleucydów , i królowie Egiptu Ptolemeuszy wszyscy nosili purpurę .

Rzymski zwyczaj noszenia fioletowych tog mógł pochodzić od Etrusków ; etruski obraz grobowy z
IV wieku pne przedstawia szlachcica ubranego w ciemnofioletową i haftowaną togę.

W starożytnym Rzymie Toga praetexta była zwykłą białą togą z szerokim fioletowym paskiem na
brzegu. Nosili  go  wolni  chłopcy  rzymscy,  którzy  jeszcze  nie  osiągnęli  pełnoletności  sędziowie
kurul ,  niektóre kategorie księży  i kilka innych kategorii obywateli.

                                                            



Toga  picta było  solidne  fioletowy,  haftowane  złotem. W Republice  Rzymskiej nosili  go
generałowie podczas ich triumfów , a pretor Urbanus jeździł  rydwanem bogów do cyrku w Ludi
Apollinares .  W  okresie  cesarstwa toga  picta była  noszona  przez  sędziów  prowadzących
publiczne igrzyska gladiatorów oraz  przez konsulów ,  a  także  przy  specjalnych  okazjach  przez
cesarza.

W czasach Republiki Rzymskiej,  kiedy odbył się triumf,  uhonorowany generał nosił całkowicie
fioletową togę obszytą złotem, a rzymscy senatorowie nosili togę z fioletowym paskiem.

 Jednak  w  okresie Cesarstwa  Rzymskiego purpura  była  coraz  bardziej  kojarzona  wyłącznie  z
cesarzami i ich oficerami.  W późnym imperium sprzedaż purpurowej tkaniny stała się monopolem
państwowym chronionym karą śmierci. 

Jezus  Chrystus w  godzinach  poprzedzających  ukrzyżowanie  był  ubrany  w  purpurę
(πορφύρα: porphura ) .

Rzeczywisty  kolor  purpury  tyryjskiej  wydaje  się  zmieniać  od  czerwonawego  do  niebieskawo-
fioletowego. Według  rzymskiego  pisarza Witruwiusza (I  wpne),  mureks  pochodzący  z  wód
północnych, prawdopodobnie murex brandaris , dawał bardziej niebieskawy kolor niż te z południa,
prawdopodobnie murex trunculus . 

 Skład chemiczny barwnika z mureksu jest zbliżony do składu chemicznego barwnika z indygo, a
indygo było czasami używane do produkcji podrabianej purpury tyryjskiej, przestępstwo, które było
surowo  karane. Wydaje  się,  że  w  purpurze  tyryjskiej  liczyła się   odporność  na  warunki
atmosferyczne i światło oraz wysoka cena.

Współcześnie,  dużym  kosztem  odtworzono  purpurę  tyryjską. Kiedy  niemiecki  chemik  Paul
Friedander  próbował  odtworzyć  purpurę  tyryjską  w  2008  roku,  potrzebował  dwunastu  tysięcy
mięczaków do wytworzenia 1,4 uncji barwnika, wystarczającej do pokolorowania chusteczki. W
2000 roku gram purpury tyryjskiej wytworzony z dziesięciu tysięcy mięczaków według oryginalnej
receptury kosztował dwa tysiące euro. 

                                 Starożytne stroje rzymskie          



  Starożytne stroje greckie.

POLSKIE SZTANDARY  czy to wojskowe  czy inne  także są  purpurowe.

    

                                                             



1.

Konstytucja 3 maja, właśc. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 
maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na 
świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Niestety, nie jest to  prawdą. Konstytucje istniały już w  starożytności i  przede wszystkim w Grecji.

Ale w  celu prymitywizacji  dziejów Polski, ktoś – KTO?  wymyślił,że przedtem w  Królestwie 
Polskim nie było nawet  konstytucji i dopiero  pojawiła się  ‘ nowoczesna’ Konstytucja 3 maja.

Uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wraz ze stanami skonfederowanemi w
liczbie podwóyney naród Polski reprezentującemi. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania
obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego
Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

To także nie jest  prawdą, że  rzekomo  ‘Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od
dawna wad’-co ma sugerować, że w  Królewskie  Polskim były same  wady i nie było żadnej
cywilizacji.

 Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację
szlachecką  rzekomo- odbierając  prawo  głosu  i  decyzji  w  sprawach  państwa  szlachcie
nieposiadającej ziemi (gołocie), 

wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod
ochroną  państwa,  w  ten  sposób  łagodząc  nadużycia pańszczyzny.  Konstytucja  formalnie
zniosła liberum veto. Z  tego  bezprawia  korzystał – kto ?

Przyjęcie monarchicznej Konstytucji  3  maja  spowodowało  opozycję  republikanów  oraz
sprowokowało  wrogość Imperium  Rosyjskiego,  które  od 1768 roku  było  protektorem
Rzeczypospolitej i gwarantem nienaruszalności jej ustroju. W wojnie w obronie konstytucji Polska,
zdradzona  przez  swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka  Wilhelma  II,  została  pokonana
przez wojska  rosyjskie Katarzyny  Wielkiej,  wspierające konfederację  targowicką –  spisek
części polskich magnatów przeciwnych zmianie ustroju Rzeczypospolitej. Po utracie niepodległości
w 1795 roku przez 123 lata rozbiorów przypominała o walce o niepodległość. 

Na  temat tego spisku  jest mowa w  e -booku  ‘Ziemiaństwo szlachta  herby i walka  klas. ‘

Zdaniem  dwóch  współautorów Ignacego  Potockiego i Hugona  Kołłątaja była  „ostatnią  wolą  i
testamentem  gasnącej  Ojczyzny”.Konstytucja  przestała  w  praktyce  obowiązywać  (straciła
znaczenie)  24  lipca 1792 roku  (w  momencie  przystąpienia  króla  Stanisława  Augusta
Poniatowskiego  do konfederacji  targowickiej  –  patrz  e-  book  )  –  czyli  po  nieco  ponad  14
miesiącach,  w ciągu których Sejm Czteroletni  uchwalił  szereg ustaw szczegółowych,  będących
rozwinięciem  jej  postanowień.   Przestała  natomiast  być  obowiązującym aktem
prawnym (została derogowana) 23 listopada 1793 roku. Sejm grodzieński  -  patrz  e- book- uznał
wtedy Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne.



Czy  wszechstronnie  wykształcony król podpisałby jakieś  antydemokratyczne  prawo, które  
odbierało prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie) ?  

Na  pewno nie.

Pozostaje  zatem  pytanie, gdzie  się  znajduje  oryginał  tej  Konstytucji  ? 

Eksponowana w Pałacu Prezydenckim w Warszawie księga faksymilowo-reprintowa ustaw 
sejmowych z 1791  wykonana na podstawie oryginału  ???  z Archiwum Głównego Akt Dawnych,
otwarta na jednej ze stron Konstytucji 3 maja
Król Stanisław August opisał Konstytucję 3 Maja, według współczesnego mu zapisu, jako „opartą
w  głównej  mierze  na  konstytucji  Stanów  Zjednoczonych,  lecz  bez  błędów  w  niej  zawartych,
zaadaptowaną do warunków panujących w Polsce”.

Ale  przecież  polski  król  nie znał  języka  angielskiego, który nie  był w  ogóle znany w  Europie
w  wieku  XVIII  tym   . Mówiono wtedy  głównie w  języku  francuskim.

No  chyba, że  kto  go tego języka  uczył , ale  kto  ? 

 Rzeczywiście,  w  polskiej  i  amerykańskiej  konstytucji  widoczne  są  podobne
wpływy oświeceniowe,  jak  np.  myśl Monteskiusza o  podziale  i  równowadze  władzy  pomiędzy
organami  –  tak  aby,  według  słów  Konstytucji  3  Maja  (artykuł  V),  „...całość  państw,  wolność
obywatelska i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostały, trzy władze rząd narodu
polskiego składać powinny i  z woli  prawa niniejszego na zawsze składać będą,  to jest:  władza
prawodawcza w stanach zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w królu i Straży i władza
sądownicza w jurysdykcyjach na ten koniec ustanowionych lub ustanowić się mających...” – jak
również idea powołania dwuizbowego parlamentu. 

Konstytucja przyznała władzę narodowi, aczkolwiek trudności budzi zdefiniowanie tego podmiotu.
Ustrojodawcy  zabrakło  konsekwencji,  przemyślanej  koncepcji  i  ostatecznie  nie  był  w  stanie
klarownie zdefiniować narodu, mimo iż często się do niego odwoływał. 

                                                   Król  na pewno  czegoś  takiego nie podpisałby  !

Naród należy definiować w kontekście konkretnego postanowienia Ustawy, gdyż w tekście aktu
znajdujemy trzy różne rozumienia narodu: 1. naród, jako wszyscy mieszkańcy państwa (wszyscy
poddani),  bez  względu  na  przynależność  stanową;  2.  naród,  jako  naród  polityczny  –  a  więc
konkretny stan, szlachta; 3. naród, jako zamożna część wszystkich mieszkańców państwa, która
sprawuje władzę polityczną. W kontekście rozważań o suwerenie naród rozumieć trzeba właściwie
jako szlachtę, i to „posesyjną”.

Konstytucja 3 Maja ujęta była w 11 artykułach. Wprowadzała prawo powszechnej niepodległości 
(dla szlachty i mieszczaństwa) oraz trójpodział władzy na ustawodawczą (dwuizbowy parlament), 
wykonawczą (król) i sądowniczą.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Konstytucja_3_maja_Pa%C5%82ac_Prezydencki_w_Warszawie.jpg


Konstytucja ograniczała nadmierne immunitety prawne i polityczne przywileje szlachty 

zagrodowej -  Król  na pewno  czegoś  takiego nie podpisałby  !

 Ograniczała również demokrację, pozbawiając część społeczeństwa (szlachtę gołotę, tzn. 
nieposiadającą dóbr ziemskich) praw politycznych. 

Król  na pewno  czegoś  takiego nie podpisałby  !

We wcześniejszym (18 kwietnia 1791) akcie prawnym „Miasta Nasze Królewskie wolne w 
państwach Rzeczypospolitej” prawa te nadano mieszczaństwu. W jego artykule III zastrzeżono, że 
będzie on integralną częścią Konstytucji. Akt ten nadawał mieszczaństwu prawo do bezpieczeństwa
osobistego (neminem captivabimus nisi iure victum), prawo do posiadania majątków ziemskich, 
prawo zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji państwowej, prawo 
nabywania szlachectwa.

 Król  na pewno  czegoś  takiego nie podpisałby  !

W akcie tym obejmowano pospólstwo opieką „prawa i administracji rządowej”. Był to pierwszy 
krok w kierunku zniesienia poddaństwa chłopów i nadania praw wyborczych tej największej, a 
zarazem najbardziej wyzyskiwanej klasie społecznej.

Konstytucja przewidywała zebrania sejmu zwyczajne – co dwa lata oraz nadzwyczajne w razie 
narodowej potrzeby. Izba niższa (Izba Poselska) składała się z 204 posłów oraz 24 przedstawicieli 
(plenipotentów) miast królewskich. Izba wyższa (Izba Senacka) składała się z 
132członków: senatorów, wojewodów, kasztelanów, ministrów oraz biskupów.

Władza  wykonawcza  spoczywała  w  rękach  rady  królewskiej,  która  nosiła  nazwę Straży  Praw.
Komisji  przewodniczył  król.  Składała  się  z  pięciu wskazanych przez niego ministrów: ministra
policji, pieczęci (tzn. spraw wewnętrznych – pieczęć była tradycyjnym atrybutem wcześniejszych
kanclerzy), ministra pieczęci spraw zagranicznych, ministra belli (ministra wojny), ministra skarbu.
Ministrowie  byli  wybierani  przez  króla,  ale  odpowiadali  przed  sejmem.  Oprócz  ministrów  w
komisji znajdował się również prymas (będący przewodniczącym Komisji Edukacji Narodowej)
oraz (bez prawa głosu) – następca tronu, marszałek sejmu i dwóch sekretarzy. Rada ta wywodziła
się z analogicznej funkcjonującej w poprzednich dwóch stuleciach sankcjonowanej przez Artykuły
Henrykowskie (1573). Każdy akt prawny wydany przez króla wymagał kontrasygnaty jednego z
ministrów. Zasada mówiąca, że król nic sam przez się nie czyniący, za nic w odpowiedzi narodowi
być nie może jest analogiczna do brytyjskiej The King can do no wrong – król nie może czynić źle.

By wzmocnić jedność i bezpieczeństwo Rzeczypospolitej konstytucja zniosła Unię Polsko-
Litewską na rzecz państwa unitarnego. 

W konsekwencji konstytucja oraz akt Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów kładły kres 
istniejącej od 1569 r. unii realnej między Koroną Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwem 
Litewskim tworząc oficjalnie Rzeczpospolitą Polską -  nie jest to prawdą  z tą  Rzeczpospolitą,  
która  powstała dopiero w  roku 1919. 

Na miejsce wolnej elekcji wprowadzono elekcję w ramach dynastii. Drugie postanowienie miało na
celu zmniejszenie wpływu obcych mocarstw na wybór następcy tronu. 

Zgodnie z konstytucją po śmierci Stanisława Poniatowskiego tron miał się stać dziedziczny i zostać 
przekazany Fryderykowi Augustowi I z dynastii Wettynów, z której pochodzili dwaj poprzedni 
polscy królowie.   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stra%C5%BC_Praw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wettynowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_August_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zar%C4%99czenie_Wzajemne_Obojga_Narod%C3%B3w


Król  na pewno  czegoś  takiego nie podpisałby  !

Konstytucja  zniosła  kilka  instytucjonalnych  źródeł  słabości  rządu  i  anarchii  –  m.in. liberum
veto, konfederacje, skonfederowane sejmy oraz nadmierny wpływ sejmików ziemskich wynikający
z wiążącej natury instrukcji nadawanych przedstawicielom do sejmu.

Chodziło  o coś  zupełnie innego  -  czyli o kogo ? 

Konstytucja  uznawała katolicyzm za religię panującą,  jednocześnie  zapewniając
swobodę wyznania, choć apostazja, czyli odejście od katolicyzmu, było nadal przestępstwem.

Nie   jest   prawdą,  ponieważ  w  innym tekście  byłą  mowa  o  tym,  że   król  chciał   zrównać
katolicyzm i prawosławie w  prawach  wyznaniowych  ograniczonych  Unią  Brzeską.  Tekst  ten
został  usunięty z polskiej Wikipedii.

Liczebność armii miała wzrosnąć do 100 tys. żołnierzy. Wprowadzono stałe podatki – 10% dla
szlachty, 20% dla duchowieństwa. Co 25 lat od uchwalenia Ustawy Rządowej zbierać się miał Sejm
Konstytucyjny, w celu rozpatrzenia zmian w konstytucji.Integralną częścią Konstytucji 3 maja była
ustawa  „Miasta  Nasze  Królewskie  Wolne  w  Państwach  Rzeczypospolitej”  zatwierdzona 18
kwietnia 1791 (konstytucja,  artykuł  III)  oraz  „Prawo o  sejmikach” zatwierdzone 24 marca tegoż
roku. 

Niektórzy  dodają  do  tej  listy  również  „Deklarację  Stanów  Zgromadzonych”  z 5  maja 1791
potwierdzający  ustawę rządową przyjętą  dwa dni  wcześniej  oraz Zaręczenie  Wzajemne Obojga
Narodów z 22 października potwierdzająca jedność i niepodzielność Korony Polskiej i Wielkiego
Księstwa Litewskiego.  To już  jest  preparacja  podrzucona do  Wikipedii.

 Postanowienia  ustawy  rządowej  były  uszczegółowione  przez  liczne  przepisy  wykonawcze
zatwierdzone między majem a czerwcem 1791 a dotyczące sejmów i  sądów sejmowych (dwie
ustawy z 13 maja), Straży (Praw) <?>(1 czerwca), Narodowej Komisji Policji (tj. ministerstwo) (17
czerwca) oraz administracji cywilnej (24 czerwca).

Konstytucja 3 maja pozostała do końca dziełem nieukończonym. 

Król  na pewno  czegoś  takiego nie podpisałby  !

Jej  współautor Hugo  Kołłątaj ogłosił  trwanie  prac  nad ekonomiczną  konstytucją  zapewniającą
wszystkim prawo własności oraz zapewniające ochronę i godność każdej pracy. 

Trzecim dokumentem, którym zajmował się Kołłątaj była „konstytucja moralna”, zapewne polski
odpowiednik amerykańskiej Karty Praw oraz francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela.

To już  jest  preparacja  podrzucona do  Wikipedii.

Konstytucja została formalnie wpisana do akt grodzkich Warszawy 5 maja 1791 i od tego momentu 
faktycznie weszła w życie. 

Została obalona przez konfederację targowicką popieraną przez Rosję, w wyniku interwencji wojsk 
rosyjskich w czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku.  PATRZ  E - BOOK.



Przerabiane Rękopisy i pierwsze publikacje Konstytucji 3 maja

W Archiwum  Głównym  Akt  Dawnych przechowywane  są  trzy  rzekomo
oryginalne rękopisy Konstytucji 3 maja. 

Rękopisy Konstytucji nie stanowią wyodrębnionej pozycji (osobnej książki) lecz wchodzą w skład
obszernych  ksiąg  zawierających  zestawy  dokumentów  z  tamtej  epoki  (np.  księga  Metryki
Litewskiej, w której zawarta jest Konstytucja liczy 722 strony, przy czym zapis Konstytucji zawarty
jest na jej 8 stronach: od 75 do 82).

Rękopisy Konstytucji 3 maja zawarte są w:

•księdze Metryki Litewskiej – rękopis spisany na kartach o wymiarach 40 x 25 cm, zaopatrzony jest
w podpisy marszałków i członków deputacji konstytucyjnej. Egzemplarz przechowywany był 
najprawdopodobniej w Bibliotece Królewskiej -najprawdopodobniej czyli że  być może, że  nie

•księdze Archiwum Publicznego Potockich - rękopis spisany na kartach o wymiarach 40 x 25 cm, 
zaopatrzony jest w podpisy marszałków i członków deputacji konstytucyjnej. Egzemplarz 
przechowywany był przez członków rodziny Potockich - patrz e-book’ Lokaj  pana  hrabiego’.

•księdze Archiwum Sejmu Czteroletniego - rękopis spisany na kartach o wymiarach 23,5 x 39 cm, 
zaopatrzony jest w podpisy marszałków. Egzemplarz przechowywany był przez sekretarzy 
sejmowych-  czyli  przez  kogo ? 

W przeciągu jednego roku od uchwalenia, Konstytucja 3 maja została wydana w Polsce czternaście 
razy, w łącznej ilości 20-30 tysięcy egzemplarzy. Przedruki ukazywały się także w gazetach np. w 
„Gazecie Narodowej i Obcej” (29) Michał Kulecki, Magdalena Morawska, Hubert Wajs, Księga 

Metryki Litewskiej zawierająca oryginalny rękopis Konstytucji 3 Maja 1791 r. na Pomorzu Zachodnim, 
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, 2017. 

Informacje o uchwaleniu Konstytucji szybko zaczęły się ukazywać w prasie europejskiej. Już 15 
maja 1791 wzmianka o tym wydarzeniu ukazała się w „Gazecie Lejdejskiej”. 20 maja informacje 
na ten temat podały: „The Times” oraz „The Morning Chronicle”. W czerwcu 1791 w trzech 
brytyjskich gazetach ukazał się przetłumaczony tekst Konstytucji 3 maja



Michał Gröll (także  Grell,  Groel; niem. Michael Gröll; ur. 11 grudnia 1722 w Norymberdze[a],
zm. 2 września 1798 w Warszawie) – księgarz, nakładca i drukarz warszawski.  Jego ojcem był
Georg Gröll, fabrykant i wytwórca pasamonów.

 Brak  bliższych  informacji  o  tym,  co  robił  do  około  30.  roku  życia,  gdzie  i  do  jakich  szkół
uczęszczał   (  pewnie  do   talmudycznych)  wiadomo  tylko,  był  na  uniwersyteckich  studiach  i
odbywał praktykę księgarską u Friesego i Rüdigera. 

Zamieszkał w Dreźnie w 1750, w 1755 przystąpił do spółki księgarni nakładowej Jakoba Harpetera,
a od roku 1756 prowadził własną księgarnię w Dreźnie. Nawiązywał w tym czasie kontakty – m.in.
za  pośrednictwem Christiana  Friese  –  z  polskimi  księgarzami  i  wydawcami,  co  poskutkowało
wkrótce  tym,  iż  w  1759  zamieszkał  Warszawie  (nadal  utrzymując  swoją  drezdeńską  firmę
księgarską),  sprowadzony  tu  przez  króla  Augusta  III  Sasa,  pełniąc  obowiązki  i  nosząc  tytuł
„Komisarza  nadwornego  JKM  ci  na  Zamku  Warszawskim  mieszkającego”.  Wydawał  tu
„Warszawskie  Extraordynaryjne  Tygodniowe  Wiadomości”,  a  w  nim  –  m.in.  informacje  o
wydawanych  przez  siebie  publikacjach.  Czasopismo  to  zawiesił  w  maju  1763  –  z  braku
wystarczającej liczby prenumeratorów. W tym też czasie opuścił królewski zamek i osiadł na stałe
w warszawskim Marywilu. 



 
Grób Grölla na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie – jakoś  nie widać  napisów na  
tym  grobie  , ciekawe, kto  tak naprawdę  jest w nim pochowany ? 

Przeniósłszy w 1768 swoją księgarnię z Drezna do Warszawy, założył tu drukarnię pod nazwą 
Narodowej i wydawał z niej książki polskie, nader ozdobnie i poprawnie. Jego także nakładem 
wychodził tygodnik „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” (1770–1777). 

Drukowane przezeń katalogi książek polskich i zagranicznych w latach 1775, 1790, 1791 i 1796 są 
prawie jedynymi z tych czasów źródłami do bibliografii polskiej.  A   to dobre ! 

 Monografię o nim napisał prof. Adolf Pawiński pt. „Michał Gröll, obrazek na tle epoki 
Stanisławowskiej” (Kraków, 1896), przy której znajduje się „Spis wydawnictw, wyszłych w Dreźnie,
Lipsku i Warszawie, nakładem lub czcionkami Michała Grela (Groella)” etc., opracowany przez 
Zygmunta Wolskiego, pomocnika bibliotekarza Ordynacji hrabiów Krasińskich w Warszawie; spis 
ten wyszedł też osobno w stu egzemplarzach. Aktywny członek parafii ewangelicko-augsburskiej 
Św. Trójcy w Warszawie. W latach 1778–1782 Prezes Kolegium Kościelnego. 

Synem Michała Grölla był Karol Gröll (1770–1852). W 1795 drukarnię przejął Jan Chrystian 
Gotfryd Ragoczy, zięć Michała; księgarnia, prowadzona przez Karola, została zlicytowana w 1806, 
zasoby księgarskie nabył Józef Zawadzki z Wilna. 

  Poniżej: 
  
  Medale wybite z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja - 
  wątpliwości  jednak  budzą  te  nosy, rzekomo należące do 

 wielkiego polskiego  króla  Stanisława  Augusta Poniatowskiego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Gr%C3%B6ll.jpg
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