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Alicja Wróbel

emerytowana nauczycielka
Mówi siċ, īe maj to miesiĆc zakochanych. Dla mnie jest to najpiċkniejszy miesiĆc, najbardziej magiczny.
Piċknie kwitnĆce drzewa, soczysta
zieleĕ, pojawiajĆ siċ bzy i konwalie.
Wszystko rodzi siċ do īycia na nowo
z wielkĆ siâĆ.
Jeīeli chodzi o szczególne dni
maja, to oczywiğcie trzy pierwsze 1 maja - Ğwiċto Pracy, 2 maja - Dzieĕ
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz
3 maja - Ğwiċto Konstytucji. Kiedyğ odbywaây siċ pochody pierwszomajowe,
które byây duīĆ atrakcjĆ, szczególnie
dla dzieci.
Jednak maj to nie tylko wydarzenia pozytywne, pod koniec kwietnia
1986 roku nastĆpiâ wybuch elektrowni
jĆdrowej w Czarnobylu. Po pochodzie
pierwszomajowym wszyscy poszliğmy
do szkoây, gdzie obowiĆzkowo podano
nam pâyn lugola, zawierajĆcy jod.
Z majem kojarzy siċ wiele piosenek i przysâów, niestety w tej chwili
potraÀċ przypomnieý sobie tylko jedno:
„Châodny marzec, ciepây maj, bċdzie
īytko niby gaj”.
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Maj - miesiĆc niezwykây, czarowny, wyjĆtkowy…

Marzena Szewczyk
z córkĆ JuliĆ

pracuje w szkole podstawowej
Dla mnie maj jest najpiċkniejszym
miesiĆcem w roku juī od wielu lat
i bċdzie juī zawsze. Wszystko kwitnie,
wraca do īycia, wokóâ widzimy mnóstwo kolorowych kwiatów, piċknych,
zielonych drzew. Po prostu czâowiekowi chce cieszyý siċ īyciem.
Maj jest równieī mocno zwiĆzany
z naszym krajem, narodem. 1, 2 i 3
maja to daty patriotyczne i naleīy te
dni celebrowaý i o nich pamiċtaý.
Gdy chodziâam do szkoây, co roku
odbywaây siċ pochody pierwszomajowe i zawsze w nich uczestniczyâam.
Wspomina siċ to bardzo miâo.
Oprócz tych typowo patriotycznych okazji miesiĆc ten kojarzy siċ
z innymi wydarzeniami. Przykâadowo
matura, szczególnie dlatego, īe mocno przeīywaâam czas, gdy do niej
przystċpowaâam, tak samo jak przeīywaâa to moja córka. Jest to niesamowity stres i ogromne nakâady pracy,
ale póĩniej przede wszystkim radoğý.
Oczywiğcie braâam udziaâ w naboīeĕstwach majowych, wedâug mnie
majĆ one swój specyÀczny urok spotkania przy kapliczkach, piċkna
pogoda, kwitnĆce bzy…

Mieczysâaw Podgajny
emeryt

AbstrahujĆc od tego, īe 1 i 3 maja
sĆ ğwiċta, to miesiĆc ten kojarzy mi
siċ z ciepâem, kwitnĆcymi kwiatami,
wiosnĆ.
Z lat mâodoğci pamiċtam pochody pierwszomajowe w Ostrzeszowie,
w których braâem udziaâ. Nie uwaīam,
īe jest to powód do wstydu. Takie byây
czasy i wszyscy mâodzi ludzie, trochċ
z obowiĆzku kultywowali takĆ tradycjċ.
Nie wiem, czy dziğ powinno siċ coğ takiego odbywaý, ale uwaīam, īe ludzie
powinni manifestowaý i pokazywaý to,
co im siċ nie podoba. Jednak nie wyobraīam sobie, by takie obowiĆzkowe
pochody miaây wróciý.
Kiedyğ trochċ muzykowaâem, wiċc
na pewno niejednokrotnie sâyszaâem
piosenkċ o maju, niestety w tej chwili
nic mi nie przychodzi do gâowy.
Maj kojarzy siċ równieī z maturami - od mojej juī trochċ czasu minċâo, jednak do tej pory czasami mi
siċ przyğni zdawanie egzaminów. Jak
widzċ mâodzieī maturalnĆ w „galowych” strojach, to czujċ do nich jakĆğ
sympatiċ i sentyment.
W tym okresie odbywajĆ siċ równieī pierwsze komunie. Niestety nie
jest to juī to samo co 10-20 lat wstecz.
Zaczċâo chodziý o prezenty, a ja nie
wyobraīam sobie, īeby zamiast pamiĆtkowych medalików czy zegarków, kupowaý „wypasiony” komputer
czy quada.

Tomasz Byrdek

prowadzi dziaâalnoğý
transportowĆ
Maj to przede wszystkim piċkna
pogoda, natura budzĆca siċ do īycia, ğpiewajĆce ptaki i zielona trawa.
Oprócz tego 1, 2 i 3 maja mamy ğwiċta
narodowe, które powinniğmy celebrowaý i o nich pamiċtaý. Jest to teī czas
zabawy podczas dâugiego weekendu,
grill ze znajomymi, a gdy ğwieci sâoĕce
równieī aktywnoğci nad wodĆ.
Z opowiadaĕ moich rodziców
i dziadków znam pochody pierwszomajowe, chociaī nigdy w nich nie uczestniczyâem. Uwaīam, īe w jakiğ sposób
powinna byý zachowana tradycja i pamiċý o ğwiċtach narodowych, jednak
nie wiem, czy dobrym pomysâem byâoby przywrócenie takich pochodów.
Kojarzċ teī naboīeĕstwa majowe,
odbywajĆce siċ przy przydroīnych
kapliczkach, jednak w nich nie uczestniczċ. Na pewno majĆ swój niepowtarzalny urok.
MiesiĆc ten jest dla mnie szczególny, poniewaī 23 maja 2009 roku
odbyâ siċ mój ğlub, wiċc oczywiste
jest, īe zawsze czas ten bċdzie mi siċ
dobrze kojarzyâ.
Trudno jest tak z marszu powiedzieý jakiekolwiek przysâowie zwiĆzane
z majem czy wymieniý tytuây majowych
piosenek. Na pewno jest ich bardzo
duīo, bo jest to miesiĆc bardzo inspirujĆcy.
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Gdyby zapytano nas rok temu,
z czym kojarzy siċ maj, to bez zastanowienia odpowiedziaâybyğmy, īe z dâugim weekendem, beztroskĆ, imprezami
i radoğciĆ. Dziğ, gdy ktoğ mówi maj, my
myğlimy juī tylko o zbliīajĆcej siċ wielkimi
krokami maturze. W naszych gâowach
pojawiajĆ siċ pytania o to, jakie studia
wybraý, jak odpowiednio wkroczyý w to
dorosâe īycie i jak siċ do niego przygotowaý.
Oczywiğcie, oprócz matur, pamiċtamy równieī o ğwiċtach narodowych - Ğwiċcie Pracy, Dniu Flagi i Dniu
Konstytucji. Z opowieğci wiemy, īe kiedyğ
1 maja ğwiċtowaâo siċ zupeânie inaczej
niī dzisiaj, odbywaây siċ obowiĆzkowe
pochody, na które szâo siċ caâĆ szkoâĆ.
Dziğ juī tego nie ma, a kaīdy obchodzi
ten dzieĕ wedâug wâasnego uznania.
Majówka to nie tylko piċkna pogoda
i buchajĆca zieleniĆ oraz kwiatami przyroda - pamiċtamy, jak kilka, moīe juī
kilkanağcie lat temu, w weekend majowy
padaâ ğnieg i byâa minusowa temperatura.
Wspomnienia z maja mamy jednak tylko
pozytywne, ale to pewnie dlatego, īe
w pamiċci bardziej utrwalajĆ siċ dobre
rzeczy, natomiast o zâych szybko siċ zapomina.
W tym miesiĆcu odbywajĆ siċ równieī naboīeĕstwa majowe, które przy
piċknej pogodzie celebrowane sĆ przy
Àgurach - zdarza nam siċ w nich uczestniczyý, chociaī czċğciej braâyğmy w tym
udziaâ jako dzieci.

