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POLSKI MAJ, W NASZYM ŻYCIU?

Maj – w większości państw /w Polsce też/ nazwa miesiąca wywodzi się od
słowa  łacińskiego  MAIUS /od  imienia  bogini  Mai  –  matki  boga  Merkurego/.
Staropolska  nazwa tego  miesiąca to  „trawień”!  Wg tradycji  nawet  Pan Bóg
ponoć stworzył świat w tym najpiękniejszym miesiącu  w roku! U nas jest wios-
na, a w Australii – jesień, ale również piękna!, a temperatury są zbliżone /PL –
średnia  ponad  13  st.C.,  AUD  –  w  granicach  16.st.C./.  W  Polsce  dzień  się
wydłuża  /do  16.5  h/,  zaś  w  Australii  –  skraca  się!  U  nas  ziemia  „mai  się”
wiosennymi kwiatami, w Australii zaś – kwiatami jesiennymi!
W naszej katolickiej wierze, maj jest poświęcony Matce Bożej. Objawia się to w
śpiewaniu /odmawianiu/ litanii loretańskiej. Często przy przydrożnych kaplicz-
kach poświęconych Maryi!
A w życiu wielu młodych ludzi wydarza się ważny „moment” przejścia poprzez
MATURY w „ŚWIAT DOJRZAŁOŚCI”, a to jest jeden z piękniejszych momentów
w życiu u większości z nas!, podobnie jak stawanie na ślubnym kobiercu!

MAJ – polski maj – nie tylko jest najpiękniejszym miesiącem, ale również wiele
wnoszącym w historię naszego kraju. W skrócie chciałbym przedstawić ważne
wydarzenia w kolejności poszczególnych dni maja. I tak:

1  MAJ  – od  1890  r.  obchodzony  jest  jako  Międzynarodowy  Dzień
Solidarności  Ludzi  Pracy.  W  Polsce  od  1950  r.  jest  świętem  państwowym.
Święto  to,  jest  następstwem  strajku  robotników  w  Chicago  z  1886  roku  o
wprowadzenie z 12 godzin pracy do 8 godzinnego dnia pracy. 
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W Polsce, chociaż w 1890 r. byliśmy pod zaborami członkowie II Proletariatu
organizowali  w tym dniu,  wbrew woli  zaborców, demonstracje, pochody. Od
1905 r. głownie pod zaborem rosyjskim świętowali ten dzień działacze Polskiej
Partii  Socjalistycznej,  Socjaldemokracja  Królestwa  Polskiego  i  Litwy  oraz
żydowski  Bund  oraz  nielegalnej  Komunistycznej  Partii  Polski,  czy  też
„Wyzwolenie” organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego, itp.
W  Polsce  Rzeczypospolitej  Ludowej  /PRL/  –  1  maja  organizowane  były
pochody, w których udział był obowiązkowy. W pierwszych latach po II w. św.
nawet uroczystości rozpoczynały się mszą św. 
Aktualnie organizacje lewicowe również organizują różne uroczystości, ale o
innym  charakterze  jak  w  latach  PRL  oraz  „Święto  Pracy”  jest  nazywane
„Świętem Państwowym”.
1 maja 1955 r.  papież  Pius XII  w kontrze do Święta Pracy ustanowił  święto
poświęcone  św.  Józefowi  /Opiekunowi  Chrystusa/,  a  jak  wiemy  był
rzemieślnikiem /stolarzem/. Stąd święto nosi nazwę „Wspomnienie św. Józefa
Rzemieślnika”.

2 MAJA – obchodzimy następujące wydarzenia, jako w dniu ich święta:
2.1 - Dzień  Flagi  Rzeczypospolitej  Polskiej  –  ustanowione  ustawą  z  dnia
20.02.2004  r.,  jednak  bez  dnia  wolnego  od  pracy.  W  tym  dniu  są  różne
manifestacje  patriotyczne,  wywieszamy  flagi  w  swoich  domach  i
mieszkaniach /b. mało/,  Polacy noszą kokardy w kolorach biało-czerwonych,
itd.  W tym dniu 1945 r.  polscy żołnierze umieścili  naszą flagę na Kolumnie
Zwycięstwa – Siegessäule  i  na  Reichstagu w Berlinie.  Z  przykrością  muszę
stwierdzić,  że w PRL trzeba było po 1-szym maja zdejmować flagę,  aby nie
podkreślać święta 3 Maja!
Wybór święta Flagi w tym dniu został również ustanowiony, dla podkreślenia
święta Polonii i Polaków za Granicą!

 
Tak dzieci i młodzież powinna mieć szacunek do FLAGI

2.2 - Dzień Polonii i Polaków za Granicą – obchodzone od 2 maja 2002. Święto
ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy Senatu RP. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/2_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Senat_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
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W tym dniu oddajemy hołd Polonii i Polakom mieszkającym za granicą, którzy
zawsze  byli  wierni  swojej  Ojczyźnie,  walczyli  o  Jej  niepodległość  i  nieśli
różnoraką pomoc w najtrudniejszych dla Polski momentach!

2.3 - Święto Orła Białego. 12.02.2004 r. Senat RP ustanowił 2 maja Świętem
Orła  Białego.  Decyzją  Sejmu  zmieniono  na  Święto  Flagi  Rzeczypospolitej
Polskiej. Biały Orzeł jest umieszczony na czerwonej tarczy herbowej. 

Nie biały, ale srebrny orzeł jako oficjalne godło państwa polskiego pieczętował
się Przemysław II w 1295 r., koronowany w Gnieźnie na króla Polski.

Nasze barwy: białą i czerwoną jako narodowe zostały uznane 3 maja 1792 r. W
rocznicę  ustanowienia  Ustawy  Rządowej  kobiety  nosiły  białe  suknie
przepasane  czerwoną  wstęgą,  a  panowie  nakładali  szarfy  biało-czerwone…
gdzie  dzisiaj  ten  patriotyzm  i  umiłowanie  barw  narodowych,  ba  nawet
wywieszanie flag…!

3 MAJA – w 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja. Była to
druga konstytucja  na świecie,  a  pierwszą w Europie  uchwalona  przez Sejm
Czteroletni.  Musimy  być  dumni  z  naszych  Przodków!  Mając  za  sobą  I-szy
rozbiór stronnictwo patriotyczne wraz ze stronnictwem królewskim dążyło do
naprawy państwa i ustaliło podstawy dla ustroju nowożytnego w naszym Kraju.
Polska  miała  być  państwem  jednolitym,  zwartym.  Niestety,  już  wkrótce
powrócono do zasad Unii  polsko-litewskiej  i  stanowiliśmy „zlepek” różnych
narodów! Jednak i dzisiaj oddajmy hołd Wielkim Polakom twórcom Wielkiego
Sejmu i wspaniałej myśli konstytucyjnej. Gdyby nie Targowica i przyłączenie
się do niej króla polskiego w 1792 r.,  nie wiadomo jakby się potoczyły losy
naszej Ojczyzny?
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Także  w  tym  dniu  kościół  katolicki  w  Polsce  /Polacy  na  świecie  również/
obchodzi święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, która jest główną
Patronką  Polski  oraz  Hetmanką  Żołnierza  Polskiego.  Król  Jan  Kazimierz
powierzył   w  katedrze  lwowskiej  01.04.1656  r.  Polskę  Maryi  oraz  obrał  za
Królową swoich państw. 

Akt  ten był  następstwem zwycięstwa nad Szwedami i  obronie  Jasnej  Góry.
Mimo,  że  Jan  Kazimierz  ślubował  przed  obrazem Matki  Bożej  Łaskawej,  to
obraz  Pani  Częstochowskiej  stał  się  synonimem  Królowej  Polski.  W  dniu
08.09.1717  r.  po  raz  pierwszy  poza  Rzymem  dokonano  koronacji  obrazu
koronami papieskimi /od papieża Klemensa XI/, co wpłynęło na fakt, że Maryja
jest królowa Królestwa Polskiego, a dzisiaj Polski!

 
„Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Episkopat Polski zwrócił
się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie święta dla Polski pod wezwaniem
Królowej Polski. Biskupi zaproponowali papieżowi dzień 3 maja, by podkreślić
nierozerwalną  łączność  tego  święta  z  Sejmem  Czteroletnim,  zwłaszcza  z
uchwaloną 3 maja 1791 roku pierwszą polską Konstytucją”. 

Po II w. św. śluby króla Jana Kazimierza były odnawiane:

- w 1945 r. przez kard. Augusta Hlonda i Episkopat Polski, na Jasnej Górze;
- 26.08.1956 r. przez Episkopat Polski, gdyż Prymas Polski był uwięziony. Jego
tron był pusty z wiązanką biało-czerwonych kwiatów;
- 3.05.1966 r. kard. Stefan Wyszyński w obecności Episkopatu Polski i wiernych
oddał Polskę w macierzyńską niewolę Maryi;
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- W roku 1962 papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski - główną patronką
kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu. 

8 MAJA  – w  1945  roku  o  godz.  22.43  w  Berlinie  III  Rzesza  Niemiecka
podpisała bezwarunkową kapitulację /w Moskwie był już 9 maj i godz. 00.43 –
stąd Polska obchodzi Dzień Zwycięstwa 8 maja, zaś Federacja Rosyjska – 9
maja/.

 
Bezwarunkowa kapitulacja została poprzedzona kapitulacją /z czasem nazwana
„wstępnym protokołem kapitulacji/  7 maja /o godz. 02.41/ w kwaterze głównej
Alianckich  Sił  Ekspedycyjnych  generała  Eisenhowera w  Reims we  Francji.
Stronę  zwycięzców,  reprezentowali  przedstawiciele  armii:  USA,  Wspólnoty
Brytyjskiej  i  ZSRR.  Przedstawiciel  Francji  /gen.  François  Sevez/  był  tylko
świadkiem! Dokument podpisali:  

-  generał  Walter Bedell Smith – przedstawiciel  Naczelnego Dowództwa
Alianckich Sił Ekspedycyjnych
- generał-major  Iwan Susłoparow – przedstawiciel  Stawki Najwyższego
Naczelnego Dowództwa

Stronę  niemiecką  reprezentowali,  z  upoważnienia  Naczelnego  Dowódcy
Wehrmachtu i Prezydenta Rzeszy admirała Karla Dönitza:

-  generał-pułkownik  Alfred Jodl –  szef  sztabu Naczelnego Dowództwa
Wehrmachtu i przedstawiciel Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych
-  major  Wilhelm  Oxenius –  przedstawiciel  Naczelnego  Dowództwa
Lotnictwa
-  admirał  Hans-Georg  von  Friedeburg –  przedstawiciel  Naczelnego
Dowództwa Marynarki Wojennej

Bezwarunkową /ostateczną/ kapitulację podpisali:
 Marszałek Związku Radzieckiego Gieorgij Żukow – przedstawiciel ZSRR

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gieorgij_%C5%BBukow
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hans-Georg_von_Friedeburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Oxenius
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Jodl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stawka_Najwy%C5%BCszego_Naczelnego_Dow%C3%B3dztwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stawka_Najwy%C5%BCszego_Naczelnego_Dow%C3%B3dztwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Iwan_Sus%C5%82oparow
https://pl.wikipedia.org/wiki/Supreme_Headquarters_Allied_Expeditionary_Force
https://pl.wikipedia.org/wiki/Supreme_Headquarters_Allied_Expeditionary_Force
https://pl.wikipedia.org/wiki/Walter_Bedell_Smith
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Sevez
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reims
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwight_Eisenhower
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 generał Carl Andrew Spaatz – przedstawiciel USA

 Marszałek RAF Arthur Tedder – przedstawiciel Wielkiej Brytanii

 generał  armii  Jean  de  Lattre  de  Tassigny –  przedstawiciel  Republiki
Francuskiej

„Gen. de Lattre de Tassigny został wysłany do Berlina przez gen. bryg. Charles
de Gaulle, przewodniczącego francuskiego Rządu Tymczasowego. Zagroził on
samobójstwem,  gdyby  odmówiono  mu  prawa  do  podpisania  dokumentu  i
wywieszenia francuskiej  flagi,  a  podpisujący akt  kapitulacji  (Wehrmachtu)  w
imieniu  zwyciężonych  Niemiec feldmarszałek  Wilhelm  Keitel skomentował
obecność de Tassigny’ego w ten sposób, że powinien on złożyć podpis po obu
stronach  –  składających  i  przyjmujących  kapitulację.  W  końcu  po
protokolarnych  przepychankach,  miejsce  na  flagę  i  podpis  (po  stronie
przyjmujących kapitulację, ale też jako świadek) się znalazło”. 

Akt kapitulacji podpisali: 

 feldmarszałek Wilhelm Keitel – szef Oberkommando der Wehrmacht oraz
przedstawiciel Oberkommando des Heeres

 admirał Hans-Georg von Friedeburg – szef Oberkommando der Marine

 generał-pułkownik  Hans-Jürgen  Stumpff –  przedstawiciel
Oberkommando der Luftwaffe

„Przebieg procesu kapitulacji  Wehrmachtu wpłynął  w zasadniczy sposób na
światową politykę w następnych dziesięcioleciach.  Francja uzyskała bowiem
dzięki temu status czwartego mocarstwa, dostała swoją  strefę okupacyjną w
Niemczech, w ONZ – stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa, a w 2005 roku –
wizerunek  żołnierza  (obok  radzieckiego,  amerykańskiego  i  brytyjskiego)  na
moskiewskim pomniku na  Pokłonnej Górze z okazji  sześćdziesiątej rocznicy
końca wojny”. 
Dzisiaj Niemcy chcą zmieniać historię i szukają winnych rozpoczęcia II w. św.,
a tym samym siebie spychając w cień historii!, np. nie Niemcy wywołali II w.
św. – ale naziści, obozy koncentracyjne polskie, a nie niemieckie, itd. Podobnie
jak  holokaust  rozpoczął  się  od  niszczenia  Polaków,  a  dopiero  od  1942  r.
/właściwie po napaści Niemiec na ZSRR/ - Żydów!

W tym dniu  /od 1948 r./  obchodzimy również „Światowy Dzień Czerwonego
Krzyża  i  Czerwonego  Półksiężyca”  obchodzimy  w  dniu  urodzin  Henriego
Dunanta  –  założyciela  Czerwonego  Krzyża.  Obok  Polski  należy  blisko  200
państw  świata  /Razem  192/.  Obie  organizacje  zrzeszają  ponad  100  mln
wolontariuszy  i  niosą  pomoc  w  cierpieniu  ludzkim,  zachowaniu  ludzkiej
godności,  walczą  z  dyskryminacją  w  zakresie  narodowości,  przekonań
religijnych bądź politycznych, a także rasy i płci.
Aktualna nazwa organizacji  /CK i  CP/ obowiązuje  od 1984 r.  jako inicjatywy
Czechosłowackiego  Czerwonego Krzyża,  który  w 1922  r.  zaproponował  trzy
dniowy  rozejm  w  okresie  świąt  wielkanocnych  w  celu  promocji  pokoju.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pok%C5%82onna_G%C3%B3ra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Bezpiecze%C5%84stwa_Organizacji_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okupacja_aliancka_Niemiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okupacja_aliancka_Niemiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oberkommando_der_Luftwaffe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hans-J%C3%BCrgen_Stumpff
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oberkommando_der_Marine
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hans-Georg_von_Friedeburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oberkommando_des_Heeres
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oberkommando_der_Wehrmacht
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Keitel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Lattre_de_Tassigny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Keitel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_Tymczasowy_Republiki_Francuskiej_(1944%E2%80%931946)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
https://pl.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Lattre_de_Tassigny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arthur_Tedder
https://pl.wikipedia.org/wiki/Carl_Andrew_Spaatz
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Inicjatywa nosiła  nazwę „Rozejm Czerwonego Krzyża”.  Ta piękna inicjatywa
stałą się wspaniałą ideą CK i CP!

12 MAJA - w 1926 roku rozpoczął się w Polsce tzw. Przewrót Majowy na
czele którego stanął Marszałek Józef Piłsudski. Rządy w Polsce przejął obóz
sanacji.  Był  to  zbrojny zamach w Warszawie,  w czasie  którego zginęło  379
osób, w tym 215 żołnierzy, a rannych zostało ok. 1000 osób.
Przyczyną zamachu obok kryzysu gabinetowego była coraz gorsza sytuacja
politycznie, ale głównie gospodarcza. 

Po dymisji  rządu Wincentego Witosa oraz złożeniu urzędu przez prezydenta
Stanisława Wojciechowskiego nastąpiły  zmiany w kraju.  Prezydentem został
Maciej  Rataj,  a  na czele  rządu stanął  Kazimierz  Bartel,  w którym ministrem
spraw  wojskowych  i  generalnym  inspektorem  Sił  Zbrojnych  został  Józef
Piłsudski  /odmówił  przyjęcie  urzędu  prezydenta  i  zaproponował  na  to
stanowisko Ignacego Mościckiego/.  Rządy sanacji  przerwała dopiero napaść
Niemiec /01.09.1939 r./, a później ZSRR /17.09.1939 r./ na Polskę!
Przewrót został  poparty przez związany z  PPS związek zawodowy kolejarzy,
który  ogłosił  strajk,  blokując  transporty  sił  rządowych  z  zachodu  kraju  do
Warszawy,  natomiast  umożliwiając  transporty  wojsk  lojalnych  wobec
marszałka  Piłsudskiego.  12  i  13  maja  marszałek  Sejmu  Maciej  Rataj podjął

https://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Rataj
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Partia_Socjalistyczna
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ostatnią próbę negocjacji, która wobec nieustępliwego stanowiska prezydenta,
zakończyła się niepowodzeniem. 

14 maja Piłsudski przejął kontrolę nad Warszawą. W wyniku walk zginęło 379
osób.  Rząd  Wincentego  Witosa podał  się  do  dymisji,  a  prezydent
Wojciechowski złożył urząd. 

 Józef Piłsudski z Wincentym Witosem

Minęło już 95 lat. Nie był to chlubny czyn w naszym państwie, ale zapobiegł
pogłębianiu się kryzysu ekonomicznego i politycznego i w miarę możliwości
przygotował kraj do walki z najeźdźcami. Musimy o tym fakcie pamiętać, tak jak
i o latach 1956, 1970, czy też 1981, aby więcej nie było walk bratobójczych!

12.05.1935  r. –  Polacy  pożegnali śp.  Józefa  Piłsudskiego,  który  został
pochowany w krypcie św. Leonarda na Wawelu,  a  serce -  na cmentarzu na
Rossie w Wilnie, w grobie swojej matki!

12.05.1970 r. – zmarł  Władysław Albert Anders w Londynie (ur.  11 sierpnia
1892 w  Błoniu)  –  polski  wojskowy i  polityk,  generał  dywizji Polskich  Sił
Zbrojnych,  dowódca  Armii  Polskiej  w  ZSRR oraz  2  Korpusu  Polskiego.
Naczelny  Wódz  Polskich  Sił  Zbrojnych,  następca  prezydenta  RP na
uchodźstwie w latach 1950–1954, w 1954 mianowany przez władze emigracyjne
generałem broni… został pochowany ze swoim żołnierzami na Monte Casino!

https://pl.wikipedia.org/wiki/Genera%C5%82_broni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%82ni%C4%85cy_obowi%C4%85zki_prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej#Polski_Rz%C4%85d_na_Uchod%C5%BAstwie_(1939%E2%80%931990)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naczelny_W%C3%B3dz_Polskich_Si%C5%82_Zbrojnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/2_Korpus_Polski_(PSZ)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Si%C5%82y_Zbrojne_w_ZSRR_(1941%E2%80%931942)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Si%C5%82y_Zbrojne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Si%C5%82y_Zbrojne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Genera%C5%82_dywizji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polityk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82y_zbrojne
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82onie_(powiat_kutnowski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/1892
https://pl.wikipedia.org/wiki/11_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzeci_rz%C4%85d_Wincentego_Witosa


9

Cmentarz Polski na Monte Casino

13  MAJA –  obchodzimy  120  rocznicę  urodzin  Witolda  Pileckiego  /ps.
„Witold”,  „Druh”/.  O  kilku  nazwiskach  konspiracyjnych  /„Roman  Jezierski”,
„Tomasz Serafiński”, „Leon Bryjak”, „Jan Uznański”, „Witold Smoliński”/. Ur.
13 maja 1901 w Ołońcu, zm.  25 maja 1948 w  Warszawie –  rotmistrz kawalerii
Wojska  Polskiego,  współzałożyciel  Tajnej  Armii  Polskiej,  żołnierz  Armii
Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Autor raportów o
Holocauście,  tzw.  Raportów  Pileckiego.  Oskarżony  i  skazany  przez  władze
komunistyczne Polski  Ludowej na  karę  śmierci,  stracony  w  1948.
Unieważnienie wyroku nastąpiło w 1990. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_%C5%9Bmierci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Ludowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komunizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Raporty_Pileckiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zag%C5%82ada_%C5%BByd%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_oporu_w_Auschwitz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tajna_Armia_Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kawaleria_w_II_Rzeczypospolitej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kawaleria_w_II_Rzeczypospolitej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rotmistrz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/1948
https://pl.wikipedia.org/wiki/25_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82oniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/1901
https://pl.wikipedia.org/wiki/13_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pseudonim
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Rotmistrz Witold Pilecki

Wielu Polaków /np. Jan Karski – kurier/ ma podobne życiorysy i pamiętajmy o
wspaniałych  ludziach,  którzy  oddali  w  walce  o  wolność,  o  niepodległość
Polski!

15 MAJA –  Międzynarodowy Dzień Rodziny -  święto ustanowione przez
Zgromadzenie  Ogólne  ONZ 20  września  1993.  W  Polsce  zachęca  się  do
rodzinnego  czytania.  Przedstawiane  są  w  środkach  masowego  przekazu
przykłady  wspaniałych  rodzin.  Promuje  się  miłość,  wzajemne zrozumienie  i
szacunek  wszystkich  członków  rodziny  do  siebie.  Omawiana  jest  również
problematyka tzw. trudnych rodzin i poszukiwania sposobów im pomocy. 

Polska dąży do poprawy warunków bytowych, szczególnie rodzin biednych, a
głównie dzieci, poprzez:
- Rodzina 500 plus /od 01.04.2016 r./;
- Dobry start /300 zł, jako jednorazowe wsparcie dla uczniów, rozpoczynających
rok szkolny. Pieniądze dostaje ok. 4.5 mln uczniów/;
-  Program Maluch + (pomoc instytucjom /np.  żłobkom,  klubów dziecięcych,
opiekunów/ w ciągu jednego roku);
- Opieka nad dzieckiem do lat trzech /o tym decydują gminy/;

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3lne_ONZ
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- Karta Dużej Rodziny /pozwala uzyskać zniżkę i różnych uprawnień dla rodzin
3+ w instytucjach publicznych i prywatnych/;
- Świadczenia rodzinne /zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, ważne
od  28.11.2003  r./.  Są  to:  zasiłki  rodzinne,  opiekuńcze,  zapomogi  –  tzw.
becikowe, i inne;
- Fundusz alimentacyjny /zgodnie z ustawą z dnia 07.09.2007 r. jest wypłacany
dla osób uprawnionych do alimentów, ze względu na niemożliwość egzekucji/;
- Inne /jak np. wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, opieka zastępcza nad dzieckiem (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 998, z późn. Zm.), adopcja, itp./.
Piękne słowa na temat Rodziny wypowiedział  m.in.  Mateusz Morawiecki  na
Międzynarodowej  Konferencji   „V4+  COALITION  PRO  FAMILIA”  w  dniu
13.05.2021.
 

24 MAJ – Święto Wojsk Specjalnych (WS). WS zostały powołane ustawą z
dnia  24 maja  2007 r.  na  bazie  JW Komandosów,  JW Formoza i  jw.  Grom i
zostały wyjęte z podporządkowania D-cy Operacyjnemu Sił Zbrojnych. Dopiero
1.01.2014  r.  podporządkowano  …  Dowództwu  Operacyjnemu  RSZ.  Wojska
działały w Iraku, Afganistanie, itd.

Orzeł Wojsk Specjalnych. Orzeł jest wsparty na czarnej tarczy Amazonek

26 MAJA -  obchodzimy Dzień Matki. To święto jest wyrazem szacunku do
naszych Matek! W Polsce przedwojennej Dzień Matki obchodzono w dowolną
niedzielę  maja,  a  święto  organizował  PCK.  Aktualnie  w Polsce  obchodzimy
zawsze 26 maja. Życzenia składamy z kwiatami, prezentami, itp. Dobrze byłoby,
aby każda matka … miała miłe wspomnienia z tego dnia!

https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-rodzinne
https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-rodzinne
https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-rodzinne
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Przed nami 26.05.2021 – Dzień Matki – PAMIĘTAJMY!, bez względu gdzie się
znajdujemy…

29 MAJA - Polska  obchodzi  –  Dzień  Weterana  Działań  poza  Granicami
Państwa został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r. i jest dniem wolnym od
pracy. W tym dniu również jest święto Międzynarodowego Dnia Uczestników
Misji Pokojowych ONZ.

  

29.05.1493 – Wielki mistrz krzyżacki Johann von Tieffen złożył w Poznaniu
hołd lenny królowi Janowi I Olbrachtowi. Ta data wynika z faktu, że „kiedyś”
Królestwo Polskie z Wielkim Księstwem Litewskim, miały duże znaczenie w
Europie i to przynosiło nam chwałę, a MY – bądźmy dumni z tego faktu, czyli
mądrości naszych władców!

Hołdy  pruskie  1469–1641  –  hołdy  lenne składane  królom  Polski jako
suwerenom Prus Zakonnych (1466–1525) i Prus Książęcych (1525–1657). 

Mocą postanowień zawartego 19 października 1466 II pokoju toruńskiego każdy
nowo  wybrany  wielki  mistrz zakonu  krzyżackiego jako  książę  Królestwa
Polskiego  miał  obowiązek  złożyć  hołd  lenny  każdemu  następnemu  królowi
Polski nie później niż w czasie 6 miesięcy po swoim obiorze. Nie wnikając w
szczegóły, podaję zasadnicze hołdy składane przez Prusy Zakonne i Książęce:

- 1 grudnia 1469 na sejmie w Piotrkowie wielki mistrz Henryk Reuss von Plauen
złożył hołd lenny Kazimierzowi IV Jagiellończykowi
- 20 listopada 1470 na sejmie w Piotrkowie wielki mistrz Henryk VII Reffle von
Richtenberg złożył hołd lenny Kazimierzowi IV Jagiellończykowi;
-  9  października  1479  w  Nowym  Mieście  Korczynie wielki  mistrz Martin
Truchsetz von Wetzhausen złożył hołd lenny Kazimierzowi IV Jagiellończykowi;
- 18 listopada 1489 w  Radomiu wielki mistrz  Johann von Tieffen złożył hołd
lenny królowi Kazimierzowi IV Jagiellończykowi.
- 29 maja 1493 w Poznaniu wielki mistrz Johann von Tieffen złożył hołd lenny
królowi Janowi I Olbrachtowi.
Prusy  Zakonne  po  przegranej  wojnie  w  latach  1519  –  1521  zostało
podporządkowane  Koronie  Królestwa  Polskiego.  W  dn.  8.04.1525  roku
Fryderyk  Albrecht  został  księciem  w  Prusach   /i  pierwszym  senatorem  I
Rzeczypospolitej/. Następstwem tych wydarzeń Prusy Książęce przestały być
podporządkowane papiestwu i Świętemu Cesarstwu Rzymskiemu. W 1657 roku

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_I_Olbracht
https://pl.wikipedia.org/wiki/Johann_von_Tieffen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_IV_Jagiello%C5%84czyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Johann_von_Tieffen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radom
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_IV_Jagiello%C5%84czyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Martin_Truchsess_von_Wetzhausen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Martin_Truchsess_von_Wetzhausen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielcy_mistrzowie_zakonu_krzy%C5%BCackiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Korczyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_IV_Jagiello%C5%84czyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Reffle_von_Richtenberg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Reffle_von_Richtenberg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielcy_mistrzowie_zakonu_krzy%C5%BCackiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotrk%C3%B3w_Trybunalski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Kr%C3%B3lestwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_IV_Jagiello%C5%84czyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Reuss_von_Plauen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielcy_mistrzowie_zakonu_krzy%C5%BCackiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotrk%C3%B3w_Trybunalski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Kr%C3%B3lestwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_krzy%C5%BCacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielcy_mistrzowie_zakonu_krzy%C5%BCackiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%B3j_toru%C5%84ski_(1466)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prusy_Ksi%C4%85%C5%BC%C4%99ce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo_zakonu_krzy%C5%BCackiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Suzeren
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%82d_lenny
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na  mocy  traktatów  welawsko  –  bydgoskich  Prusy  Książęce  odpadły  od
Rzeczypospolitej.

10 kwietnia 1525 na rynku krakowskim Albrecht Hohenzollern
złożył hołd lenny Zygmuntowi I Staremu

Hołdy były składane m.in.: 
- 19 lipca 1569 w Lublinie książę pruski Albrecht Fryderyk Hohenzollern złożył
hołd lenny Zygmuntowi II Augustowi;
- 20 lutego 1578 na  Krakowskim Przedmieściu w Warszawie margrabia  Jerzy
Fryderyk von Ansbach złożył hołd lenny Stefanowi Batoremu.
-  16  listopada  1611  na  Krakowskim  Przedmieściu  w  Warszawie margrabia
brandenburski,  elektor Jan  Zygmunt  Hohenzollern złożył  hołd  lenny
Zygmuntowi III Wazie. Podobnie było w 1621 r.; 
-  21 marca 1633 posłowie  margrabiego brandenburskiego,  elektora i  księcia
Prus Książęcych Jerzego Wilhelma złożyli w imieniu swego władcy hołd lenny
Władysławowi IV.
-  6  października  1641  w  Zamku  Królewskim  w  Warszawie margrabia
brandenburski,  elektor Fryderyk Wilhelm Hohenzollern (Wielki Elektor) złożył
hołd lenny Władysławowi IV Wazie.

Mając na uwadze, że w naszej historii, pięknej, acz trudnej i burzliwej historii
chciałbym  wymienić  kilka  dat  majowych,  ważnych  dla  różnych  grup
społecznych, ba dla wszystkich Polaków. Są to wydarzenia, z nw. dat:

5 maja  – w 1846 roku urodził się Henryk Sienkiewicz, autor trylogii,  laureat
literackiej Nagrody Nobla w 1905 za powieść „Quo vadis”;
7  maja – w  1794  roku  Tadeusz  Kościuszko  wydał  Uniwersał  Połaniecki,
ograniczający poddaństwo chłopów;
18 maja – w 1920 roku urodził się Karol Wojtyła, od 1978 roku papież jako Jan
Paweł II. Dzisiaj już jest święty!;

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_IV_Waza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Wilhelm_I_(Wielki_Elektor)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektorzy_Rzeszy
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Brandenburgii
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Brandenburgii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Kr%C3%B3lewski_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_IV_Waza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Wilhelm_Hohenzollern
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prusy_Ksi%C4%85%C5%BC%C4%99ce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektorzy_Rzeszy
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Brandenburgii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_III_Waza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Zygmunt_Hohenzollern
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektorzy_Rzeszy
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Brandenburgii
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Brandenburgii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Krakowskie_Przedmie%C5%9Bcie_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Batory
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Fryderyk_Hohenzollern_(1539%E2%80%931603)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Fryderyk_Hohenzollern_(1539%E2%80%931603)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Krakowskie_Przedmie%C5%9Bcie_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_II_August
https://pl.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Fryderyk_Hohenzollern
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lublin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_I_Stary
https://pl.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Hohenzollern_(1490%E2%80%931568)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_G%C5%82%C3%B3wny_w_Krakowie
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19 maja – jest  Dniem Dobrych Uczynków!  Róbmy dobre  uczynki,  głównie
osobom potrzebującym, samotnym…;

24  maja  -  Katolicy  obchodzą  wspomnienie  Najświętszej  Maryi  Panny
Wspomożycielki Wiernych. Każdy z nas ma swoje problemy, swoje życie, swoje
cele i dzięki …, że mamy szansę odwoływania się /prośby, podziękowania, itp./
do sił zewnętrznych, tych Najwyższych / z punktu widzenia wiary/, czy też ludzi
szlachetnych /w tym przypadku naszych Świętych/;

 

30 MAJA 1232 r.  mój patron Antoni Padewski - został ogłoszony świętym
przez papieża Grzegorza IX. Pamiętajmy, że św. Antoni jest patronem osób i
rzeczy zaginionych, górników, dzieci, ubogich, podróżnych, itd. „Gwarantuję”,
że w życiu często otacza nas, swoją pomocą…

 
„Złotousty kaznodzieja” – św. Antoni Padewski

/15.08.1195 Lizbona Portugalia – 13.06.1231 Padwa Włochy/

MAJ  2020  i  2021 –  to  jest  najpiękniejszy  miesiąc  w  naszej  strefie
klimatycznej, MY Polacy mieszkający w kraju, będziemy oba długo pamiętać: 

Raz ––  że  musimy  przebywać  raczej  w  domu,  i  ewentualnie  wychodzić  w
maseczkach na spacery w rejony,  gdzie jest mało spacerowiczów – aby nie
zarazić  się  COVID  –19,  czyli  ostrą  chorobą  zakaźną  układu  oddechowego
wywołaną zakażeniem wirusa SARS-COV.
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Dwa – bo bojaźń przed skutkami choroby. Stąd nie braliśmy czynnego udziału
w  pięknych  naszych  uroczystościach  /tak  państwowych  i  kościelnych/  w
dniach 1,2,3 a nawet w „Dniu Zwycięstwa”. Wyjątek stanowił 12-ty maj! 

Trzy –  mimo  zawirowaniom  w  naszej  polityce,  nie  odbyły  się  wybory
Prezydenta RP /2020 r./ w ustawowym terminie i co ciekawe, nie ma winnego?
Ci co nie chcieli wyborów w dniu 10.05, po czasie chcieli głosować i szukali
punktów wyborczych /chore!/.
Cztery – bo maj nie jest /2021/ i nie był /2020/ jako miesiąc tradycyjny: piękny i
radosny,  miesiąc  matur,  itp.  W  tym  roku  jest  miesiącem  zwiększonych
pogrzebów - wszystkich odchodzących miejmy w swojej pamięci! 
Pięć – że ze względu, że miesiąc maj, który mijał i mija nam w ciszy, i w smutku
ze względu na pandemię /szczególnie osoby samotne/, to dodatkowo straszył
nas obok ww. „zarazy” jeszcze suszą – dobrze, że z czasem „Niebiosa” litowały
się nad nami, nad Polską – okresowymi opadami!
Sześć – dobrze, że są organizacje typu Fundacja „Wspólnota Pokoleń”, które
niosą  pomoc  ludziom  starszym,  kombatantom,  osobom  represjonowanym,
dzieciom, itd. Z wielką radością muszę stwierdzić, że gdy poszukiwałem osób
potrzebujących, poprzez kontakt bezpośredni lub za pomocą internetu, czy też
telefonu – odpowiadały: „dziękuję, ale może są osoby bardziej potrzebujące niż
ja!”. 

Pracownikom  Fundacji  „Wspólnota  Pokoleń”  za  podjęcie  wspaniałego
programu „Patriotyzm Dzisiaj – Zostań w Domu”, czy też „ Patriotyzm Dzisiaj –
Posiłek dla Kombatanta” – dostarczanie posiłków dla seniorów: kombatantów,
weteranów,  osób  represjonowanych  i  niepełnosprawnych  –  tą  drogą  chylę
czoło i składam serdeczne podziękowania! 

Ze  względu,  że  różne  JW  obchodzą  swoje  święta,  a  z  faktu,  że  ZŻWP
reprezentuje żołnierzy z różnych formacji wojskowych w tabeli przedstawiłem,
niektóre JW i w jakich dniach obchodzą swoje święta:
Dzień maja Nazwa JW

2 2 Baza Lotnicza
3 22 batalion Piechoty Górskiej
5 16 Batalion Dowodzenia
7 15 Gołdabski Pułk Przeciwlotniczy 
8 5 Pułk Inżynieryjny, 1 Morski Pułk Strzelców
9 40 i 41 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego; 32,79,81 Samodzielny Pułk 

Artylerii OPK; 10 Pułk Samochodowy i inne
11 1 Batalion Czołgów
12 9 Warmiński Pułk Rozpoznawczy
15 35 Pułk Czołgów Średnich, 12 BZ, 40 Eskadra Lotnictwa 

Taktycznego
18 2 Korpus Zmechanizowany, 33 Baza Lotnictwa Transportowego
19 1 Eskarda Lotnictwa Taktycznego Warszawa
26 6 Pułk Dowodzenia Sił Powietrznych
27 6 Batalion Powietrznodesantowy
28 21 Batalion Dowodzenia, Archiwum Marynarki Wojennej
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29 Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
31 3 Brygada Radiotechniczna

Każdy z  nas  inaczej  patrzy  i  przeżywa naszą  historię,  ale  bądźmy dumni  z
naszego NARODU, gdyż tyle wycierpiał, głownie od sąsiadów i starajmy się aby
nasi sąsiedzi byli godnymi i pożądanymi naszymi sąsiadami na dobre i na takie
jak koronowirus … wydarzenia! 

Starałem  się  w  wielkim  skrócie  przedstawić  nasze,  wg  mnie  najważniejsze
wydarzenia, które wszystkie wydarzyły się w miesiącu maju!

Opracował i chyli czoła przed wszystkimi, co szanują każdego Człowieka! 

Antoni Tunkiewicz
Wrocław


