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Symbol poza tym, że ma znaczenie dosłowne, 

oznacza też wiele innych, ukrytych rzeczy. 

Symbole to różne przedmioty, utwory, znaki, 

barwy, miejsca i postaci, 

które przypominają ludziom, 

że są jednym narodem i pokazują jego historię. 



Oliwia Romska, kl. 5 C



Jan Matejko, polski malarz historyczny, 

nierzadko sięgał w swojej twórczości po tematy, 

który wiązały się z ważnymi jubileuszami 

narodowymi. 

Warto przyjrzeć się uważniej jednemu 

z ostatnich dzieł twórcy: 

,,Konstytucji 3 Maja 1791 r.”





Obraz przedstawia pochód posłów 

z Zamku Królewskiego do kolegiaty  św. Jana 

w celu zaprzysiężenia wraz z królem 

tekstu konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 

przez Sejm Czteroletni (1788 – 1792). 



Pochód podąża ulicą Świętojańską wśród tłumu 

mieszkańców Warszawy, zarówno zwolenników, 

jaki i przeciwników Ustawy Rządowej, 

dlatego m. in. przejście ochraniają żołnierze 

prezentujący broń. 

W głębi, u wylotu ulicy Świętojańskiej na plac 

Zamkowy, widoczny jest fragment fasady 

Zamku Królewskiego.



Centralną postacią obrazu jest 

mężczyzna w siwej peruce, 

który wyróżnia się jasnym 

strojem i góruje nad tłumem, 

niesiony na rękach przez 

dwóch szlachciców. 

To Stanisław Małachowski, 

marszałek Sejmu Wielkiego 

i jeden z głównych twórców 

konstytucji. 

W prawej ręce, w triumfalnym 

geście, wznosi kartę ustawy. 

W drugiej dłoni trzyma laskę 

marszałkowską, symbol władzy 

sejmowej. 



Po schodach do kolegiaty 

św. Jana wchodzi król 

Stanisław August 

Poniatowski.

Na ramionach ma płaszcz 

koronacyjny, 

w którym jednak wówczas 

nie występował. 



• Autor: Jan Matejko

• Tytuł: ,,Konstytucja 3 Maja 1791 r.”

• Rok powstania: 1871 r. (namalowany w 100 –

lecie uchwalenia)

• Wymiary: 246 x 445 cm

• Technika malarska: obraz na płótnie

• Miejsce: Zamek Królewski w Warszawie



Maria Małycha, kl. 5 C



Święto Konstytucji nie jest jedynym, 

które obchodzimy w tym miesiącu. 

2 maja przypada 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polski, 

z którym nieodłącznie związane są barwy 

narodowe: biała i czerwona.



FLAGA

Prostokątny pas materiału o ustalonych barwach i wzorach. W czasie żałoby 

narodowej, którą ogłasza się w wypadku katastrofy, tragedii lub śmierci 

kogoś wybitnego związanego z krajem, flagi opuszcza się do połowy masztu.



BANDERA

Pas materiału z trójkątnym wcięciem do wciągania na maszt 

na okrętach Marynarki Wojennej.



CHORĄGIEW

Znak RP używany przez głowę państwa, którą obecnie jest prezydent. 

Chorągiew królewska z orłem białym w koronie na szkarłatnym tle 

była na polach bitew, np. podczas bitwy pod Grunwaldem 

oraz podczas uroczystości z udziałem króla.



SZACHOWNICA LOTNICZA

Malowana na samolotach wojskowych.



Ciekawostka

Flagi w takich samych barwach jak Polska mają:

Monako  Singapur 
 

Indonezja 
 

Austria 
 

Grenlandia 
 

Dania  

Kanada 
 
Turcja 

 
Szwajcaria 

 
Tunezja 

 
Japonia 

 
Peru 

 
 



Symbolom narodowym należy się szacunek. 

W czasie śpiewania hymnu stoimy na baczność. 

Na uroczystości zakładamy stosowne ubrania. 

Flagę też należy szanować, starannie 

przechowywać i nie pozwalać, 

by została zniszczona.



KOKARDA 

NARODOWA

Każdy z nas może też 

uczcić majowe święta 

poprzez przypięcie 

kokardy narodowej, 

błędnie zwanej 

kotylionem. 

Jest to symbol 

patriotyzmu i miłości 

ojczyzny, stąd zawsze 

nosimy ją na sercu. 

Można ją kupić lub 

wykonać samemu.



Szymon Pawelczyk, kl. 5 C
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