
1 MAJA
ŚWIĘTO PRACY



GENEZA

• 1 maja to popularna nazwa Święta Pracy, Międzynarodowego Dnia 
Solidarności Ludzi Pracy, czyli  międzynarodowego święta klasy 
robotniczej. 



GENEZA

• W drugiej połowie XIX w. nasiliło się niezadowolenie społeczne 
wobec wyzysku pracodawców. Wówczas zaczęto mówić o 
potrzebie wprowadzenia praw pracowniczych. Robotnicy na całym 
świecie rozpoczęli nierówną walkę o godziwe warunki pracy, 
godną płacę i możliwość odpoczynku.

• Geneza Święta Pracy jest związana z wydarzeniami, które miały 
miejsce w Stanach Zjednoczonych. W 1886 r. na ulicach Chicago 
odbyła się manifestacja, która zgromadziła kilka tysięcy 
pracowników. Wśród nich byli także emigranci z Polski. Marsz 
brutalnie zatrzymano, wielu demonstrantów zginęło.



Ilustracja z Harper’s Weekly odnosząca się do strajków robotniczych, 15 maja 1886



GENEZA

• Myślą przewodnią 
chicagowskich strajkujących 
były słowa „Eight Hours for 
Work, Eight Hours for Rest, 
Eight Hours for What We 
Will!”, czyli 

.
Eight Hour Day Banner, Melbourne 1856



GENEZA

• W 1889 r. w Paryżu Kongres II Międzynarodówki ustanowił dzień 
1 maja, na pamiątkę wydarzeń w Chicago, Międzynarodowym 
Dniem Solidarności Ludzi Pracy.



GENEZA

• Pierwsze obchody Święta Pracy miały miejsce 
w 1890 r. między innymi w Wielkiej Brytanii, 
Niemczech, Francji i Belgii. 

• Oddolnie organizowane manifestacje 
przyspieszyły konsolidację ruchów 
robotniczych, a także przyczyniły się do 
rozprzestrzenienia idei walki o godność 
pracownika.

• W wielu krajach początkowo marsze były 
nielegalne, a ich usankcjonowanie nastąpiło 
dopiero po kilku latach.

Thorncliff Carl Konstantin, Wiec pierwszomajowy w Sztokholmie, 
1899 r.



WSPÓŁCZESNE ŚWIĘTO PRACY NA ŚWIECIE

• Święto Pracy obchodzone jest do dziś na całym świecie 
w dniu 1 maja.

• Tylko w Stanach Zjednoczonych obchodzone jest w 
pierwszy poniedziałek września.

• W Grecji 1 maja to również dzień kwiatów i życia. 
Wówczas zbiera się kwiaty i plecie z nich wieńce, które 
zdobią domy aż do nocy świętojańskiej.

• We Francji 1 maja to także Święto Konwalii, w tym dniu 
Francuzi wręczają swoim bliskim kwiaty z życzeniami 
szczęścia i pomyślności, także w pracy.

Źródło: Pixabay

Źródło: Publicdomainpictures.net



POCZĄTKI ŚWIĘTA PRACY NA ZIEMIACH POLSKICH

• Pierwsze obchody Święta Pracy w Polsce miały miejsce już w 
1890 r.

• W organizacji marszy czynnie uczestniczyły związki zawodowe, a 
także Polska Partia Socjalistyczna, której przewodził Józef 
Piłsudski.

• Pochody odbywały się głównie na ziemiach zaboru rosyjskiego.



Wiec pierwszomajowy w Warszawie w 1925, 
Zieliński Henryk, Historia Polski, Warszawa: 
Osolineum, 1982.

1 maja, Kraków 1936



ŚWIĘTO PRACY W PRL-u

• Nieoficjalnie Święto Pracy obchodzono od razu po zakończeniu II 
wojny światowej.

• W 1950 r. ówczesny rząd dniu 1 maja nadał status święta 
państwowego ustawą z dnia 26 kwietnia 1950 r.



Fragment ustawy z 26 kwietnia 1950 r. o ustanowieniu dnia 1 maja 
świętem państwowym

Dla zadokumentowania osiągnięć i zwycięstw klasy robotniczej, przodującej siły 
Narodu, budującego socjalizm, jako wyraz umocnienia się władzy ludowej, w 
hołdzie dla tysięcy bojowników wolności i postępu, dla zamanifestowania 
solidarności narodu Polskiego z siłami postępu i pokoju na całym świecie, w 60-
tą rocznicę pierwszego obchodu międzynarodowego święta proletariatu w 
Polsce stanowi się, co następuje:

Dzień 1 maja jest dniem święta państwowego, wolnym od pracy. 



ŚWIĘTO PRACY W PRL-u

• Obchody 1 maja w PRL-u odbywały się w każdym mieście i 
miasteczku w formie uroczystych pochodów.

• Maszerowali w nich niemal wszyscy - pracownicy, sportowcy, 
uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także 
studenci. 

• Nieodłącznym elementem pochodów były propagandowe 
sztandary i hasła.



Baranowski Jerzy, Pochód 
pierwszomajowy w Alejach Jerozolimskich 

w Warszawie, 
 Warszawa: Spółdzielczy Instytut 

Wydawniczy „Kraj”, 1950

Świętochłowice, Pochód pierwszomajowy

Studenci WSP w Opolu w pochodzie 1 maja 
1971 r.

Archiwum Główne Uniwersytetu Opolskiego 



ŚWIĘTO PRACY W POLSCE PO 1989 R.

• Dzisiaj 1 maja jest przede wszystkim dniem wolnym od pracy.
• Obchody tego święta są bardzo różnorodne. Odbywają się marsze, 

wiece, pikniki i festyny.
• Dzień ten jest ukierunkowany na rodzinne spędzanie czasu.
• Święto pracy jest także doskonałą okazją do pochylenia się nad 

problemami pracowników i pracodawców, błędami w prawie pracy, 
niskimi płacami i niegodnymi warunkami pracy.



Festyn „Kłodawska Majówka”, 2017

Orkanówka - majówka w Porębie 
Wielkiej, 2007

Obchody Święta Pracy w Krakowie, 2017



CHRZEŚCIJAŃSKI CHARAKTER 1 MAJA

• 1 maja jest także katolickim Świętem Józefa Rzemieślnika. 
Proklamował je papież Pius XII 1 maja 1955 r. 

• W tym dniu Kościół w sposób szczególny pragnie zwrócić uwagę 
na pracę ludzką - w aspekcie wartości chrześcijańskich, 
społecznych, ogólnoludzkich i narodowych.



MAJOWE ŚWIĘTA NARODOWE W CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO W BIAŁYMSTOKU

Społeczność 
Centrum każdego 
roku czynnie 
uczestniczy we 
wspólnych 
obchodach świąt 
narodowych
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