
 

 
Wśród tegorocznych majowych świąt, których przesłania i historii nam zgubić nie wolno 
lub nie wypada, znajdziemy przede wszystkim te, które obejmują daty 2 i 3 maja.  
 
Pierwszy z tych dni, to święta Flagi ustanowione z inicjatywy Władysława Stasiaka, 
jednego z najbliższych współpracowników prezydenta Lecha Kaczyńskiego, oraz dzień 
Polonii i Polaków na Wschodzie. Jako przedstawiciel izby opiekującej się rodakami 
mieszkającymi poza Krajem, wiem że chcielibyśmy by te blisko 16 milionów osób a 
może i więcej, nigdy nie zatraciło woli bycia Polakami. Jesteśmy pięknym narodem, i jest 
nasza dumą, że doń przynależymy. Wstydu nam ta przynależność narodowa nie 
przynosi. Świadczy o tym także żywa pamięć o dniu 3 maja. 
 
Trzeciomajowe obchody obfitują w skojarzenia historyczne, którymi chciałbym się także 
podzielić, a upamiętniają wydarzenia nie tylko z okresu Sejmu Wielkiego, uchwalenia 
pierwszej w Europie a drugiej w świecie konstytucji, ale także zdarzenia z kolejnych 
stuleci. Mam na myśli 100- letnią rocznicę uchwalenia konstytucji, kiedy to 3 maja 1891 
r. w Warszawie Liga Polska zorganizowała wielki marsz – manifestację patriotyczną, 
pierwszą po upadku Powstania Styczniowego. Tłum manifestujących przeszedł trasę od 
Ogrodu Botanicznego (gdzie miała powstać zgodnie z wolą tegoż Sejmu Wielkiego 
Świątynia Opatrzności Bożej) aż do Ogrodu Saskiego, gdzie policja carska postanowiła 
zainterweniować: „tam aresztowano pewną ilość osób, przeważnie spośród młodzieży 
akademickiej. W liczbie aresztowanych był student Bruliński, który odebrał sobie (nie 
wiadomo dlaczego) życie w areszcie. Pogrzeb Brulińskiego na Powązkach stał się okazją 
do nowej manifestacji antyrządowej, w czasie której aresztowano znów wiele 
młodzieży” – pisał Stanisław Kozicki, działacz Ligi Narodowej, następczyni Ligi Polskiej.  
 
W kwietniu 1919 r., a zatem wkrótce po odzyskaniu niepodległości, na jednym z 
pierwszych swych posiedzeń Sejm Ustawodawczy ustanowił dzień 3 maja świętem 
państwowym. W kolejnym roku, 1920 Matka Boska ochroniła nas przed najazdem 
bolszewickim, wspierając dowódców i żołnierzy. Ten sam dzień, Kościół Powszechny 
ustanowił zatem dniem Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Gdy tylko traciliśmy 
niepodległość, nasi wrogowie pamiętali także o tych świętach – narodowym i 
kościelnym. Stąd, 3 maja 1946 r. w Krakowie (ale także w wielu innych miastach Polski) 
studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego i mieszkańcy grodu maszerowali ulicami, wbrew 
komunistycznej władzy, dla której odwołania do historii nie związanej z dziejami ruchu 
robotniczego wywoływały odruchy zemsty; nastąpił atak funkcjonariuszy sił 
porządkowych, aresztowania i inwigilacja młodzieży biorącej udział w patriotycznej 



ceremonii. Na marginesie, to wówczas po raz pierwszy w aktach UB pojawiło się 
nazwisko młodego kleryka i studenta Wydziału Teologicznego UJ Karola Wojtyły. Z 
kolei, majowe święto w latach  PRL, a szczególnie stanu wojennego obfitowało w 
manifestacje obejmujące – szczególnie w 1982 r. – niemal cały kraj, podczas których 
dochodziło do walk ulicznych z ZOMO, zatrzymań (w sumie 1372 osób), a także 
prowokacji (jak choćby w Gdańsku, kiedy to podczas mszy świętej i kazania milicjanci 
odpalili rakietę zapalającą, którą wrzucono do środka Bazyliki Mariackiej. Uszkodzono 
słynną kopię Sądu Ostatecznego Memlinga; następnie oddano dwa strzały w kierunku 
celebransa, ks. Kanonika Wiesława Lauera, a część świątyni zajęta została przez ogień na 
szczęście ugaszony przez wiernych).  
 
Dzień 2 i 3 maja stały się nierozłączną parą, tak jak nierozłączne są nasze symbole 
narodowe, nasza historia – Polaków żyjących w Kraju i poza jego granicami. 

 

 


