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• 1 maja 1890r. (131 rocznica)-  Pierwsze obchody Święta Pracy.                           

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie 

zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 

corocznie 1 maja. Święto wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia 

wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach 

Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz 

wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. W Polsce jest świętem państwowym od 

1950 roku. 

• 2 maja 2004r. (17 rocznica) -  Po raz pierwszy obchodzono Dzień Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej. Polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 

lutego 2004 roku.                                                                                                                                                               

Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 

• 3 maja 1791r. (230 rocznica) - Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja. 

Ustawa regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie 

przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie 

(po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. 

• 4 maja 1935r. (86 rocznica) -   Śmiertelnie chory marszałek Józef Piłsudski został na 

własną prośbę przewieziony z kwatery w Generalnym Inspektoracie Sił 

Zbrojnych do Belwederu, gdzie zmarł 12 maja. 

• 5 maja 1789r. (232 rocznica)-  Król Ludwik XVI otworzył francuskie Stany Generalne, 

zwołane po raz pierwszy od roku 1614r. 

• 6 maja 1889r. (132 rocznica) -   W Paryżu rozpoczęła się Wystawa Światowa. 

Wybudowana z tej okazji Wieża Eiffla została oficjalnie udostępniona publiczności. 

• 7 maja  1859r. (162 rocznica) –   W Poznaniu odsłonięto pomnik Adama 

Mickiewicza. 

• 8 maja  1947r. (74 rocznica) -  Rotmistrz Witold Pilecki został aresztowany przez 

funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego  (MBP). 

• 9 maja  1945r. (76 rocznica) -  Ustanowiono dawne Narodowe Święto Zwycięstwa i 

Wolności (od 2015 roku jest to Dzień Zwycięstwa obchodzony 8 maja). 

W Polsce Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności zostało ustanowione dekretem z 

8 maja 1945 zatwierdzonym przez Krajową Radę Narodową, której 

przewodził Bolesław Bierut. Art. 1 tego dekretu głosił: 

„Celem upamiętnienia po wsze czasy zwycięstwa Narodu Polskiego i Jego Wielkich 

Sprzymierzeńców nad najeźdźcą germańskim, demokracji nad hitleryzmem i 

faszyzmem, wolności i sprawiedliwości nad niewolą i gwałtem – dzień 9 maja, jako 

dzień zakończenia działań wojennych, stanowić będzie Narodowe Święto Zwycięstwa 

i Wolności”. 

• 10 maja  1508r. (513 rocznica) - Michał Anioł rozpoczął malowanie fresków 

w Kaplicy Sykstyńskiej. 

• 11 maja  330r. (1691 rocznica) –  Odbyła się uroczysta 

inauguracja Konstantynopola jako nowej stolicy Cesarstwa Rzymskiego. 

Konstantynopol był w latach 330–395 stolicą Cesarstwa Rzymskiego, a w latach 395–

1453 stolicą Cesarstwa Wschodniorzymskiego.  
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• 12 maja  1926r. (95 rocznica) -  Marszałek Józef Piłsudski rozpoczął przewrót 

majowy. 

• 13  maja 1981r. (40 rocznica) - Na Placu Świętego Piotra w Rzymie Turek Mehmet 

Ali Ağca dokonał nieudanego zamachu na papieża Jana Pawła II.   

• 14 maja  1792r. (229 rocznica) –  W Targowicy ogłoszono zawiązanie przez polskich 

magnatów konfederacji przeciwko reformom Sejmu Wielkiego. 

• 15 maja  1928r. (93 rocznica) -    Premiera pierwszego filmu rysunkowego z Myszką 

Miki. 

• 16 maja 1794r. (227 rocznica)-  Insurekcja kościuszkowska: król Prus Fryderyk 

Wilhelm II ogłosił przystąpienie do walki z powstaniem. 

• 17 maja  1954r. (67 rocznica) -   W amerykańskich szkołach została 

zniesiona segregacja rasowa. 

• 18 maja 1498r. (523 rocznica) -  Vasco da Gama dobił do portu Kalikut w Indiach. 

• 19 maja  1977r. (44 rocznica) -  Zakończył się ostatni regularny kurs Orient 

Expressu (luksusowego pociągu pasażerskiego) na trasie Paryż-Stambuł. 

• 20 maja  1901r. (120 rocznica) –  We Wrześni niemiecki nauczyciel wymierzył karę 

cielesną 14 polskim dzieciom za odmowę odpowiadania w języku niemieckim na 

lekcji religii, co doprowadziło do wybuchu strajku uczniowskiego.. 

• 21 maja  1904r. (117 rocznica)  - W Paryżu założono Międzynarodową Federację 

Piłki Nożnej (FIFA). 

• 22 maja  1974r. (47 rocznica)  –  Utworzono największy na świecie Park Narodowy 

Grenlandii o powierzchni 972 000 km². 

• 23 maja  1915r. (106 rocznica) -   I wojna światowa: Włochy przystąpiły do wojny po 

stronie państw Ententy (sojusz Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji). 

• 24 maja  1844r. (177 rocznica) -   Samuel Morse przesłał 

z Waszyngtonu do Baltimore pierwszą w historii wiadomość telegrafem elektrycznym 

własnej konstrukcji. 

• 25 maja  1948r. (73 rocznica) –   W więzieniu na 

Rakowieckiej w Warszawie wykonano wyrok śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim. 

• 26 maja  1896r. (125 rocznica) -  w Moskwie został koronowany ostatni car Rosji 

Mikołaj II Romanow.  

• 27 maja  1606r. (415 rocznica) – Wielka smuta: rebelianci pod wodzą Wasyla 

Szujskiego wtargnęli na Kreml moskiewski i zamordowali cara Dymitra Samozwańca 

I i około 500 Polaków. 

• 28 maja  1742r. (279 rocznica) -  W Londynie otwarto pierwszy na świecie 

kryty basen pływacki.  

• 29 maja  1580r. (441 rocznica) - Za zasługi w obronie wiary katolickiej i jako zachęta 

do dalszych działań, szczególnie przeciwko Turkom i Tatarom, papież Grzegorz 

XIII nadał królowi Stefanowi Batoremu tytuł Fidei Defensor (Obrońca Wiary). 

• 30 maja  1505r. (516 rocznica) -  Podczas obrad Sejmu w Radomiu uchwalono 

konstytucję Nihil novi.  Pełna formuła łacińska brzmiała nihil novi sine communi 
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consensu (nic nowego bez powszechnej zgody, co należy rozumieć jako: nie można 

uchwalić nowego prawa, na które nie zgodzi się Sejm reprezentujący powszechny 

interes szlachty). 

• 31 maja  1859r. (162 rocznica) - W Londynie po raz pierwszy zabrzmiał dzwon Big 

Ben 
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