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ŚWIĘTA MAJOWE we WROCŁAWIU
„Każde rozwiązanie ujawnia nowe problemy”
Prawa Murphiego
Tradycyjnie miesiąc MAJ rozpoczynamy od trzech dni świątecznych. Udział w
poszczególnych dniach brali Koledzy z: ZW ZŻWP, Koła „Saper”, Koła nr 17
„Technika Wojskowa” SIMP, Koła nr 27 PZITB, Stowarzyszenia Saperów
Polskich a także Związku Sybiraków. W każdym dniu były ciekawe wydarzenia.
I tak:

1-go MAJA
- Gitarowy Rekord Guinnesa’18 – zagraj z nami 1 maja po raz szesnasty we
Wrocławiu. Pogoda dopisała i „Gitarzyści” z różnymi instrumentami i klasą gry
zebrali się w Rynku naszego miasta. Rekord padł … przybyło 7411 instrumentalistów, poprzedni rekord został pobity o 50 „gitar”. Brawo Uczestnicy i brawo
Organizatorzy! Uczestnicy odegrali „Hey Joe” Jimiego Hendrixa. Aby zostać
dołączonym do „zespołu” grającego ww. utwór trzeba znać min. pięć akordów!

Wrocław 2018
- Święto Pracy – tak szumnie i „obowiązkowo” obchodzone przed laty, na
głównych ulicach miast, przed trybunami z „notablami” z ubiegłego okresu
odchodzi w zapomnienie. W szerszym zakresie kościół obchodzi święto św.
Józefa – Rzemieślnika.

Obraz "Dzieciństwo Chrystusa" Gerarda Honthorsta

2

Czas nam zabezpieczają Organizatorzy różnych organizacji jako „majówki i
grillowanie”. Może to dobrze, chociaż mniej wesoło, ale z tradycyjną
„kiełbaską” i „piwkiem”…

1 Maja 2017 r.

Zdjęcie z „Przeszłości” /ww. zdjęcia na bazie WP/
- 1 maja to Międzynarodowe Święto Pracy /Międzynarodowy Dzień Solidarności
Ludzi Pracy/ - powinno być obchodzone radośnie przez ludzi pracy, ale tak u
nas aktualnie nie jest. Szkoda poświęceń robotników w USA /Chicago/ w 1886
r. Zostało zaprzepaszczono z faktu zawłaszczenia przez organizacje lewicowe,
ze względu na ideologię i politykę rządzących /u nas do 1989r./! Święto
ustanowione w 1890 r. przez kongres Drugiej Międzynarodówki. Dobrze, że u
nas jest ten dzień – DNIEM WOLNYM OD PRACY!
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2 - go MAJA
- polskie święto DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – uchwalone
20.02.2004 r., obchodzone coraz pięknej. Z każdym rokiem obchodzone –
bardziej dostojnie, a na domach coraz więcej jest flag. Nie musimy jak w latach
PRL zdejmować flagi po 1 Maja i wieszać ponownie na dzień Zwycięstwa /
09.05/. Największa flaga niesiona przez setki ludzi w tym roku była w Krakowie
– 2100 m. Oficjalnie nasza flaga, biało czerwona /pasy są o tych samych
rozmiarach. Biały na górze/, o wymiarach 5 : 8, umieszczana na maszcie. Może
być z godłem Polski / po środku białego pasa/.
Kolor biały – z zasadami heraldyki – reprezentuje srebro lub wodę, a także
czystość i niepokalanie;
Kolor czerwony – to symbol ognia i krwi oraz oznacza odwagę i waleczność.
Aktualne barwy uznane za narodowe zostały przyjęte 3.05.1792 r., czyli w
pierwszą rocznicę Konstytucji, tzn. nawiązanie do białego orła na czerwonej
tarczy herbowej. Natomiast uregulowane w uchwale Sejmu Królestwa
Polskiego /7.02.1831 r./. Z chwilą uzyskania Niepodległości Sejm
Ustawodawczy 1.08.1919 r. ustalił barwy /górny – biały, dolny – czerwony/ i
kształt flagi. W 1921 kolor czerwony zmieniono na karmazynowy /nawiązując
do barwy z przed 1792 r./, aby w 1927 r. zmienić karmazyn na cynober
/powtórzono ten kolor w 1955/, aby w 1980 /31.01/ przyjąć aktualne barwy.
- na świecie Święto Flagi obchodzone jest w wielu państwach, np.: USA, Chinach, Litwie i Ukrainie, Meksyku, Argentynie …
- w tymże dniu obchodzony jest DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ. To
święto obchodzone jest od 2. maja 2002 r. To też nasze święto ustalone przez
Sejm RP z inicjatywy Senatu – w celu podkreślenia szacunku i poważania dla
dorobku Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Polski, a mające
trwałe związki z Ojczyzną!, nie tylko w trudnych dla Niej sytuacjach.

02.05.1945 r. polscy żołnierze w Berlinie umieścili BIAŁO-CZERWONĄ na
Kolumnie Zwycięstwa i na Reichstagu. W czasach PRL w tym dniu zdejmowano
flagi … aby nie czcić Święta Konstytucji 3 Maja

4

Kolejny dzień słoneczny… Główne uroczystości na Placu Gołębim w Rynku wg
ceremoniału wojskowego. Na placu o 11.30 wchodzi Orkiestra Reprezentacyjna
Komendy Wojewódzkiej Policji i jest pokaz musztry paradnej. W samo południe
odbywają się główne uroczystości z udziałem kompanii honorowych: wojska,
policji, straży miejskiej, służby celnej, straży pożarnej, służby leśnej …
Orkiestra gra Hymn Polski /Mazurek Dąbrowskiego/ … Flaga jest podnoszona
na maszt … są okolicznościowe przemówienia /Przedstawicieli: województwa,
Wrocławia, Garnizonu Wrocław, itd./. Salwa honorowa i koncert Orkiestry
Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych … Defilada poprzedzona była nadaniem
stopni wojskowych i wyróżnień…Od 13.00 odbył się piknik militarno –
historyczny przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim.
2-gi MAJ w zdjęciach…

Legion polski we Francji /XIX w./
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„Nasza Historia, nasza Przeszłość”

Straż Miejska
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Defilada…
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3 – go MAJA
ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA – Wrocławianie na zaproszenie Wojewody
Dolnośląskiego /Paweł Hreniak/ przybyli w rejon Pomnika Konstytucji
Trzeciego Maja obchodziłem od 10.30 pod pomnikiem Konstytucji Trzeciego
Maja przy Panoramie Racławickiej. Były przemówienia okolicznościowe, apel
pamięci i salwa honorowa /dla wszystkich tych, którzy walczyli w imię tejże
Konstytucji i Biało-Czerwonej/, na koniec złożenie kwiatów pod ww. pomnikiem
i przemarsz do Archikatedry pw. św. Jana Chrzciciela na mszę św. w intencji
Ojczyzny! Mszę prowadził Jego Ekscelencja ks. Arc. Józef Kupny – Metropolita
Wrocławski.
3-ci MAJ w zdjęciach …

Poczet Sztandarowy w składzie, kol. kol.: Stanisław Wamposzyc, Piotr Misiunia
i Andrzej Sypniewski z Koła „SAPER”
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Asysta honorowa

Poczty Sztandarowe
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W trakcie przemówienia…

Kol. ppłk Aleksander Wlizło
/w trakcie 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Z-ca Komendanta
CSWIiC we Wrocławiu został wyróżniony odznaką honorową Zasłużony dla
Województwa Dolnośląskiego/

Kompania Honorowa AWL
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W trakcie składania wieńców i kwiatów, przez przedstawicieli różnych
organizacji z naszego miasta:

Delegacja ZW ZŻWP kol.kol.:Józef Gajdziński, Marian Dąbrowski i Adolf Sitarz

Wieńce od: Wojewody Dolnośląskiego, m. Wrocławia … itd.

Wieniec od Konsula Niemiec
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Wieniec od Dowódcy Garnizonu Wrocław /gen. bryg. Wojciech Lewicki/

Wieniec od Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej
/Kol. Wojciech Olenderek/

Kol. Józef Kieliszkiewicz składa wieniec od ZUS
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Kwiaty od Związku Sybiraków we Wrocławiu. Kol.kol.: Krystyna Lewandowska,
Roman Janik i Ryszard Janosz

Nasza pamięć o Bohaterach Polski z „Przeszłości” od 3 Maja 1791 r.

CZĘŚĆ NIEOFICJALNA

13

Członkowie KOŁA „SAPER” ZŻWP, kol.kol.: Jerzy Marczak, Jan Szymczak,
Aleksander Podolski z małżonką i Ryszard Janosz

Kol. Józef Gadziński i kol. Adolf Sitarz

Kol.kol.: Juliusz Przydział, Jerzy Weber, Jan Szymczak i Antoni Tunkiewicz
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Kol.kol.: Juliusz Przydział, Jerzy Weber, Jerzy Marczak, Jan Szymczak i
Grzegorz Drogowski

„WIWAT MAJ, TRZECI MAJ”

I TAK KOŃCZYMY, PODSUMOWUJĄC NASZE WAŻNE ŚWIĘTA MAJOWE I
MIŁO, ŻE MOŻEMY W NICH UCZESTNICZYĆ I FLAGI MAJĄC NA SWOICH
DOMACH … tylko pamiętajmy o wywieszeniu!
Z POWAŻANIEM
Antoni TUNKIEWICZ
SAPER

