Majowe Święta

Maj jest miesiącem szczególnym w historii
Polski. 1 maja obchodzimy Międzynarodowe Święto
Pracy. Zostało ono wprowadzone w 1889 roku
dla upamiętnienia wydarzeń majowych w Chicago
w Stanach Zjednoczonych. Święto to jest
uczczeniem pamięci licznych ofiar, które dążyły
między innymi do wprowadzenia 8-godzinnego dnia
pracy.
Natomiast 2 maja jest świętem symboli
narodowych. Od 2004 roku tego dnia obchodzimy
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Barwy naszej flagi państwowej, złożone
z dwóch poziomych pasów równej szerokości: białego oraz czerwonego, są odwzorowaniem
kolorystyki godła państwowego, który stanowi orzeł biały na czerwonym polu. Kolor biały
oznacza w heraldyce srebro, także wodę, a w zakresie wartości duchowych czystość
i niepokalanie. Natomiast kolor czerwony jest symbolem ognia, a z cnót oznacza odwagę
i waleczność.
Biel i czerwień zostały po raz pierwszy prawnie uznane za barwy narodowe uchwałą
Sejmu Królestwa Polskiego w 1831 roku. Na przestrzeni wieków zmieniał się jednak odcień
czerwieni.
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2 maja 1945 roku żołnierze polscy, biorący udział w zdobywaniu stolicy hitlerowskich
Niemiec, zawiesili biało-czerwony sztandar na Kolumnie Zwycięstwa - Siegessäule
oraz na Reichstagu w Berlinie. W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej tego dnia
zdejmowano flagi państwowe, aby nie były eksponowane
w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta
Konstytucji 3 Maja.
Data 3 maja upamiętnia rocznicę uchwalenia
pierwszej polskiej konstytucji. Ta ustawa zasadnicza
zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w roku 1791 była
efektem pracy i zabiegów patriotów, którzy dążyli
do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej.
Istniała nagląca potrzeba uzdrowienia Polski i podźwignięcia
jej z anarchii. Reformy Sejmu Wielkiego i Konstytucja
3 Maja miały na celu wzmocnienie wewnętrzne kraju,
przywrócenie jego dawnej świetności, aby Rzeczpospolita
mogła obronić się przed ingerencją i zakusami sąsiadów.
Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą
na świecie, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Obowiązywała tylko 15 miesięcy. Na dłużej nie pozwoliła
Rosja, która już w roku 1793 dokonała wraz z Prusami
drugiego rozbioru Polski. Ustawa ta miała jednak ogromne
znaczenie. Wprowadzała podział władzy na ustawodawczą,
sądowniczą i wykonawczą. Zapewniała prawa polityczne
szlachcie i mieszczanom, brała pod opiekę chłopów. Znosiła
liberum veto i wolną elekcję.
We wtorek 2 maja 2017 roku uczniowie i nauczyciele
naszej szkoły wraz z mieszkańcami Choroszczy uroczyście
celebrowali Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Święto Konstytucji 3 Maja. Obchody uświetnił
Marsz Flagi zorganizowany już po raz siódmy
przez Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość „Skała”
oraz
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w Choroszczy we współpracy z Urzędem Miejskim w Choroszczy. Marsz rozpoczął się
na placu przed budynkiem Zespołu Szkół w Choroszczy. Pan Burmistrz Robert Wardziński
rozdał zebranym polskie flagi. Następnie uczestnicy, powiewając narodowymi barwami,
przeszli ulicami Powstania Styczniowego, Henryka Sienkiewicza, Jana Klemensa Branickiego
w kierunku Rynku 11. Listopada. Pochód zakończył się przed choroszczańskim kościołem
pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika, w którym o godzinie 18
rozpoczęła się msza za ojczyznę z udziałem pocztów sztandarowych naszego miasta.
Po nabożeństwie
odbył się Festiwal Pieśni
Patriotycznej i Religijnej, który swoim krasomówczym
występem
uświetnili
zwycięzcy
konkursu
recytatorskiego „Słowo o Polsce”.
Święta Majowe są
szczególnymi dniami,
podczas których umacniamy poczucie narodowej
wspólnoty i dumy z naszej ojczyzny, jej historii, kultury
i tradycji. Biel i czerwień flagi to barwy polskiej
wolności, które przypominają nam, jak długą i trudną
mieliśmy do niej drogę. Pamiętajmy o wielu
pokoleniach naszych przodków, którzy przyczynili się
do tego, że dziś możemy żyć i świętować w suwerennej Rzeczypospolitej.
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