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Od 01.05.1890 do 03.05.2014 r.
/”wspomnienie” i dzień dzisiejszy/

wg. Antoniego Tunkiewicza

01.05 – Święto klasy robotniczej obchodzone od 1890 r. /w Polsce jako Święto
Pracy obchodzone jest od 1950 r./ - jako upamiętnienie strajku o 8-mio godzin-
ny dzień pracy w Chicago /USA/ w 1886 r. Często były to obchody krwawe, w
starciu z nacjonalistycznymi bojówkami, a głownie z wojskiem carskim. W II RP
– w walce  z  policją.  Za  rządów komunistycznych  od 1950  r.  jest  to  święto
państwowe  i  trwa  do  dnia  dzisiejszego.  Poprzednio  udział  nas  –  żołnierzy
zawodowych – na pochodach był obowiązkowy, dzisiaj – „jest wolność”. Cóż z
tego?

Ten  dzień  jest  również  świętem  katolickim,  a  mianowicie  za  przyczyną  św.
Józefa Rzemieślnika /Opiekuna Jezusa/.  Jest obchodzone od 01.05.1955 r. –
ustanowione przez papieża Piusa XII. W ten sposób jak ktoś powiedział, jest to
połączenie wartości narodowych, chrześcijańskich, ogólnoludzkich i społecz-
nych.

Dziś we Wrocławiu też odbył się pochód 1- szo majowy z ciekawym hasłem
„Rząd na bruk, Bruk na rząd” – jako sentencja Związku Syndykalistów Polski, a
czy tak powinno być. Za tym hasłem nie było widać ludzi „pracy”, ale młodzież
- może bez możliwości pracy?

Należy  z  radością  wspomnieć,  że  został  pobity  rekord  Guinnessa  w  ilości
gitarzystów  jednocześnie  grających  utwór  „HEY  JOE”  Jimi  Hendrixa.  Dziś
wystąpiło 7344 gitarzystów, w różnym wieku. Cieszmy się!

W wigilię trzech świąt, czyli przed 1- szym Majem, w 10 rocznicę wstąpienia
Polski  do  Unii  Europejskiej  w  Rynku  odbył  się  piękny  koncert  z  udziałem
artystów  polskich,  p.t.:  „WIELKA  KSIĘGA  ANIOŁÓW  i  LUDZI”.  Artyści
występowali w pięknej scenerii na tle obrazów Sandro Botticellego. Wspaniałe
kompozycje  pieśni  świetnych  artystów europejskich  /m.in.  Jana Sebastiana
Bacha,  Ludwiga  van  Beethovena,  Fryderyka  Chopina,  Ignacego  Jana
Paderewskiego,  Pablo  Casalsa,  Edwarda  Griega/,  w  wykonaniu  artystów
współczesnych  /m.in.  Małgorzata  Walewska,  Justyna  Steczkowska,  Kayah,
Krzysztof  i  Piotr  Cugowscy, Natalia  Sikora,  Maciej  Balcar, Olga Szomańska,
Łukasz Zagrobelny, itd./ – było miłą ucztą dla osób biorących udział w Rynku,
czy też oglądając program telewizyjny w II programie TVP w dniu 02.05. 

Poszczególne  utwory  nawiązywali  do  honorowych  obywateli  Wrocławia  i
ważnych osób wnoszących wielkie myśli  i  serca dla  ludności  z  mottem ich
wypowiedzi. Każdej pieśni było podporządkowany Anioł /np. Księgi, Dziejów,
Pasji, Piękna, Prawdy, Pokoju, Miłości, Święta, Tolerancji, Niepodległości, itp./.
Utwory i /„poszczególne Aniołowie/ poświęcone były m.in. niżej przedstawio-
nym postaciom, m.in.:
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Ogólny widok sceny koncertowej w Rynku
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02.05 –  Święto  Flagi  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Ten  dzień  został  wybrany
specjalnie  pomiędzy  świętami  1maja  –  Święto  Pracy,  a  3  maja  –  Świętem
Konstytucji 3 Maja!, jak również dla uczczenia faktu umieszczenia flagi w dniu
02.05.1945 r. na Reichstagu w Berlinie, jak i kolumnie Zwycięstwa w Berlinie –
przez żołnierzy Wojska Polskiego.  „2 maja 1945 roku ok. 6:00, podczas rajdu
przez park Tiergarten dokonanego przez 2 batalion, część 1 batalionu 3 pułku
piechoty i batalion czołgów 66 Brygady Pancernej, żołnierze 7 baterii 1 pułku
artylerii lekkiej z  1 Dywizji Kościuszkowskiej, zatknęli na środku trzeciej kon-
dygnacji Siegessäule (pruskiej kolumnie zwycięstwa) w parku Tiergarten biało-
czerwony  sztandar.  Drugą  flagę  na  balustradzie  drugiej  kondygnacji,  na
polecenie por. Piotra Potapskiego, powiesili żołnierze z 8 baterii 3 dywizjonu.
Trzecią flagę powiesiło pięciu polskich żołnierzy z 1 Dywizji Piechoty (byli to
ppor.  Mikołaj  Troicki,  plut.  Kazimierz  Otap,  kpr.  Antoni  Jabłoński oraz
kanonierzy Aleksander Karpowicz i Eugeniusz Mierzejewski). Po kapitulacji, na
Kolumnie  Zwycięstwa  i  na  Bramie  Brandenburskiej zawisły  biało-czerwone
flagi. Tuż obok czerwone sztandary wieszali żołnierze radzieccy. Hitlerowskie
Niemcy były pokonane” – cytat z Wikipedii.

Biało-Czerwona

To święto obchodzimy co roku od 2004 r. Piękne nasze ŚWIĘTO, w które wg
oficjalnych badań 48% obywateli Polski ma chęć wywiesić FLAGĘ w swoich
domach  /mieszkaniach/.  Jednak  słowa  to  tylko  słowa,  a  rzeczywistość  jest
trochę inna. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Brandenburska
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Eugeniusz_Mierzejewski&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleksander_Karpowicz&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Antoni_Jab%C5%82o%C5%84ski_(kapral)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Otap
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Troicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Siegess%C3%A4ule
http://pl.wikipedia.org/wiki/1_Warszawska_Dywizja_Piechoty
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No tak…do 48% - trochę flag brakuje. 

Godnym uwagi  stał  się fakt  noszenia „kokardy narodowej” w kolorze biało-
czerwonym,  rozpowszechniony  przez  prezydenta  Lecha  Kaczyńskiego,  a
kontynuowany  przez  obecnego  prezydenta  Bronisława  Komorowskiego,  jak
również  przez  osoby  uczestniczący  w  masowych  środkach  przekazu,  jak
również biorących udział w masowych uroczystościach w tych dniach /Święto
Pracy, czy też występujące w masowych środkach przekazu.

03.05 – ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA!

99 lat, przed ustaleniem Międzynarodowego Święta Klasy Robotniczej (Między-
narodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy, Święta Pracy) – w Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów (Polski i Litwy/ uchwalono pierwszą w Europie /druga po
Konstytucji Stanów Zjednoczonych/ Ustawę Urzędową –  zwaną Konstytucja 3
Maja.

Konstytucja  „Została  zaprojektowana  w  celu  zlikwidowania  obecnych  od
dawna  wad  opartego  na  wolnej  elekcji i  demokracji  szlacheckiej systemu
politycznego Rzeczypospolitej  Obojga Narodów. Konstytucja  zmieniła  ustrój
państwa  na  monarchię  dziedziczną,  ograniczyła  znacząco  demokrację
szlachecką odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nie
posiadającej  ziemi  (gołocie),  wprowadziła  polityczne  zrównanie  mieszczan i
szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc
najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła praktycznie
nieużywane  od  27  lat  (od  wprowadzenia  w  1764 roku  skonfederowanej
organizacji pracy sejmu)  liberum veto. W tym samym czasie przetłumaczono
Konstytucję na język litewski”.

Od 1919 r. /po odzyskaniu niepodległości w 1918 r./ dzień 3 maja został uznany
świętem narodowym – dla uczczenia rocznicy Konstytucji  3 Maja. Święto to
zostało zniesione uchwała z 18.01.1951 r. i  dopiero w 1981 r. świętowaliśmy
ponownie.  Należy  jednak  zauważyć w, że  w tym okresie  nielegalnie  wisiało
może nawet tyle flag w tym dniu, co dzisiaj – legalnie! 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Liberum_veto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_skonfederowany
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_skonfederowany
http://pl.wikipedia.org/wiki/1764
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlachta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszcza%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Go%C5%82ota
http://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja_szlachecka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja_szlachecka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Monarchia_dziedziczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja_szlachecka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolna_elekcja
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Jednak  jako  święto  narodowe  zostało  przywrócone  dopiero  ustawą  z  dnia
6.04.1990 r. i  obchodzone w dniu 3 maja 1990 r. za prezydentury Wojciecha
Jaruzelskiego.

Dzisiaj  o  godz.12.00  przedstawiciele  władz  Dolnego  Śląska  i  Wrocławia  w
towarzystwie  władz  samorządowych,  wojska,  służb  mundurowych  (policji,
służb celnych, itp.), kombatantów /różnych organizacji i stowarzyszeń/ stawili
się  przed  pomnikiem  Konstytucji  3  Maja  przy  Panoramie  Racławickiej.  Po
krótkich przemówieniach przedstawicieli  województwa,  miasta i  wojska oraz
złożeniu kwiatów przy pomniku,  został  sformowany pochód, który ruszył na
mszę św. do Katedry św. Jan Chrzciciela.

Ten fakt daje świadectwo połączenia święta „cywilnego” ze świętem „kościel-
nym” – poświęconym Matce Boskiej – ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI. Święto to związane jest z „Potopem Szwedzkim” w 1655
r.,  obroną Jasnej  Góry  i  złożeniem ślubów przez króla  Jana Kazimierza we
Lwowie  w  dniu  1.  kwietnia  1656  r.,  czyli  powierzeniem  królestwa  dwojga
narodów opiece Matki Boskiej. Święto to jest obchodzone od 1923 r.

Tym samym, a głównie swoim uczestnictwem uczciliśmy 223 rocznicę naszej
Konstytucji  3  Maja  –  uznawanej  za  pierwszą  w  Europie!  I  oddaliśmy  hołd
Twórcom tejże Konstytucji. Bądźmy z tego dumni i cieszmy się radością życia i
naszych polskich świąt! Pamiętajmy, że dzisiaj też tworzymy historię i dobrze
byłoby wiedzieć „gdzie Rzym, a gdzie Krym”, a głownie to co tam się dzieje!
Czy to jest PATRIOTYZM?

Dzisiejsze święto w zdjęciach:

Poczet sztandarowy z Koła „SAPER” ZŻWP, w składzie kol.kol.: Aleksander
MITUTA, Andrzej SYPNIEWSKI, Jerzy KŁODKOWSKI – przedstawiciel ZW i Piotr

MISIUNA
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Przed Panoramą Racławicka spotykają się między innymi Koledzy ZŻWP z
Prezesem ZW kol. Marianem Dąbrowskim

„Silna” delegacja naszego Związku z Prezesem Honorowym ZW kol.
Zdzisławem Barszczewskim
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Koło Panoramy Racławicką ustawiają się poczty honorowe

Nasz poczet sztandarowy
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Straż miejska pilnuje porządku, a nie rozgania – uczestników święta
Konstytucji 3 Maja

Przedstawiciele wojska i służb mundurowych
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Przed 12.00 na plac przed Panoramą Racławicką wchodzi orkiestra i poczet
sztandarowy z kompanią honorową

Przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich, wojska: służba zawodowa i
emeryci

Przemawia przedstawiciel Wojska Polskiego
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Pierwszy wieniec od Wojewody Dolnego Śląska

Przedstawiciele Wojska Polskiego
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Kwiaty w imieniu ZW ZŻWP składa delegacja pod przewodnictwem kol. Prezesa
plk. w st. spocz. Mariana Dąbrowskiego
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Wieniec od Generałów Wojska Polskiego 

Kolejne delegacje z naszego województwa i miasta składają wieńce:
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Delegacje NSZ

Kwiaty składa Rodzina Katyńska
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Kwiaty od przedstawicieli AK III Okręg Lwów

Po złożeniu wieńców i kwiatów uformował się pochód. Który przemaszerował 
ulicami Wrocławia do Katedry.
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Widok na Pomnik przed uroczystością…

… i po złożeniu wieńców i kwiatów
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Uczestnicy obchodów święta Konstytucji 3 Maja udają się do Katedry pw. św.
Jana Chrzciciela, gdzie Arcybiskup Józef Kupny odprawi Mszę Świętą w

intencji Ojczyzny.

Dobrze, że dożyliśmy takich, pięknych czasów, że możemy oficjalnie mówić o
swoich poglądach i prezentować swoje zainteresowania, jak w tym przypadku
od czasów Józefa  Piłsudskiego,  poprzez  różne  organizacje  kombatanckie  z
okresu II w.św. do dnia dzisiejszego. 
Do zobaczenia na kolejnych świętach naszego Narodu! Pokazujmy Młodzieży i
Dzieciom to – co jest  wartościowe,  dobre i  piękne – w DZIEJACH POLSKI!
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Gorzej,  że  dzieci  i  młodzieży  na  takich  uroczystościach  jest  coraz  mniej  –
podobnie z flagą…


