
SYMBOLE NARODOWE  

I  ICH  HISTORIA 



Przed nami majowe dni świąteczne: Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto 

Narodowe Trzeciego Maja. 

Źródło: https://dziennikbaltycki.pl/godlo-polski-jak-powstalo-co-sie-na-nim-znajduje-czego-symbolem-jest-polskie-godlo-panstwowe/ar/c1-14558399 



POLSKA - NASZA OJCZYZNA 

 Polska, podobnie jak każdy inny kraj, ma swoją flagę i herb, które mieszkańcy 

powinni znać i szanować. Warto też wiedzieć, z jakimi krajami sąsiaduje i gdzie 

się one znajdują. Możliwe, że będziesz mieć do czynienia z ich mieszkańcami, 

a może je kiedyś odwiedzisz. Pamiętaj, że szanować należy symbole wszystkich 

krajów, nie tylko swojego. 

 

Dzięki Platformie Edukacyjnej dowiesz się gdzie leży Polska i nauczysz ją 

umiejscawiać na mapie Europy, nauczysz się opisywać położenie Polski  

w Europie, odszukiwać na mapie Europy państwa sąsiadujące z Polską i ich 

stolice oraz wskazywać na mapie Polski województwa i ich stolice. 



POLSKA - NASZA OJCZYZNA 

Przygotowane polecenia zmotywują Cię do samodzielnej pracy,  

a ćwiczenia pozwolą Ci usystematyzować nabytą wiedzę. 

 

Platforma Edukacyjna znajduje się pod poniższym linkiem: 
https://epodreczniki.pl/a/nasza-ojczyzna/DjMVT7hih 

https://epodreczniki.pl/a/nasza-ojczyzna/DjMVT7hih
https://epodreczniki.pl/a/nasza-ojczyzna/DjMVT7hih
https://epodreczniki.pl/a/nasza-ojczyzna/DjMVT7hih


SYMBOLE PAŃSTWA POLSKIEGO 

Polska ma swoje symbole: godło, flagę i hymn.  

 

Godłem jest biały orzeł w złotej koronie umieszczony na czerwonym tle. Kolory te znajdują się też na polskiej 

fladze biało-czerwonej. Symbole państwowe umieszczane są w różnych miejscach. 

 

Hymnem Polski jest Mazurek Dąbrowskiego. Napisał go ponad 200 lat temu Józef Wybicki. Polscy żołnierze 

pod dowództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego walczyli wówczas o niepodległość kraju. 

 

Zachęcam do wspólnego śpiewania lub słuchania hymnu państwowego i przyjęcia postawy stojącej! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8 

https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8
https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8


SYMBOLE PAŃSTWA POLSKIEGO 

Po nauczeniu się słów możecie odśpiewać hymn, korzystając z podkładu muzycznego. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=HjA3X15JlYM 

Źródło: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/flaga-polski-5-faktow-na-dzien-flagi/ 

https://www.youtube.com/watch?v=HjA3X15JlYM
https://www.youtube.com/watch?v=HjA3X15JlYM


SYMBOLE PAŃSTWA POLSKIEGO 

Józef Wybicki 
 
Mazurek Dąbrowskiego 
 
Jeszcze Polska nie zginęła, 
Kiedy my żyjemy. 
Co nam obca przemoc wzięła, 
Szablą odbierzemy. 
Marsz, marsz, Dąbrowski, 
Z ziemi włoskiej do Polski. 
Za twoim przewodem 
Złączym się z narodem. 
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 
Będziem Polakami. 
Dał nam przykład Bonaparte, 
Jak zwyciężać mamy. 
Marsz, marsz, Dąbrowski... 
Jak Czarniecki do Poznania 
Po szwedzkim zaborze, 
Dla ojczyzny ratowania 
Wrócim się przez morze. 
Marsz, marsz, Dąbrowski... 
Już tam ojciec do swej Basi 
Mówi zapłakany – 
Słuchaj jeno, pono nasi 
Biją w tarabany. 
Marsz, marsz, Dąbrowski... 
Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego, 1797. 

Źródło: https://dzieje.pl/aktualnosci/w-reggio-emilia-uczczono-220-lecie-mazurka-dabrowskiego 



MAJOWE ŚWIĘTA 

Maj jest szczególnym miesiącem w historii Polski- w pierwszych trzech dniach obchodzone są trzy ważne 

święta: Państwowe Święto Pracy (1 maja), Państwowe Święto Flagi (2 maja) i Narodowe Święto Konstytucji  

3 Maja. 

 

1 maja: Święto Pracy – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy 
Międzynarodowe Święto Pracy zostało ustanowione przez Drugą Międzynarodówkę w 1891 r. dla 

upamiętnienia wcześniejszego o pięć lat protestu robotników w Chicago, krwawo stłumionego przez policję. 

W II Rzeczpospolitej obchody 1 Maja, organizowane przez Polską Partię Socjalistyczną, stanowiły wyraz 

protestu przeciwko systemowi. Po wojnie zaś przeobraziły się w propagandowy rytuał, mający system 

legitymizować. W latach 80. nielegalne demonstracje pierwszomajowe organizowała w opozycji 

do oficjalnych obchodów podziemna Solidarność. Dziś 1 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy. 



MAJOWE ŚWIĘTA 

  

 

2 maja: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą 
Co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi na zewnątrz. Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną 

poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania czy przed domem. 

Źródło: https://pl.depositphotos.com/vector-images/flaga-polski.html 



MAJOWE ŚWIĘTA 

Maj jest szczególnym miesiącem w historii Polski- w pierwszych trzech dniach obchodzone są trzy ważne święta: Państwowe 

Święto Pracy (1 maja), Państwowe Święto Flagi (2 maja) i Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. 

 

3 maja: Święto Konstytucji Trzeciego Maja 
Konstytucja 3 Maja była pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie, regulującą 

organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Uchwalony 3 maja 1791 r. akt prawny powstał przy 

współpracy posłów Sejmu Wielkiego i wspierającego ich środowiska, zawierał wizję i program budowy nowoczesnego 

państwa i społeczeństwa. Konstytucja 3 maja m.in. zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco 

demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa.  

Konstytucja zniosła też formalnie liberum veto. 

 

Zachęcam do obejrzenia filmu edukacyjnego: „Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja” autorstwa „A Plus”, który przybliży Wam 

kontekst historyczny tych ważnych dla Polski wydarzeń. 

 

Film edukacyjny dostępny jest pod niżej podanym linkiem: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EUZlYsMDSbY 

https://www.youtube.com/watch?v=EUZlYsMDSbY
https://www.youtube.com/watch?v=EUZlYsMDSbY


SEJM WIELKI ORAZ UCHWALENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA 

Historia Polski uwieczniona jest również w obrazach Jana Matejki - malarza, najwybitniejszego polskiego 

twórcy obrazów historycznych i batalistycznych. 

 

„Rejtan - Upadek Polski” - tematem obrazu jest scena, która rozegrała się 21 kwietnia 1773 w trzecim, 

decydującym dniu obrad sejmu rozbiorowego na zamku w Warszawie, na mocy którego Prusy,  Rosja i Austria 

dokonały podziału części ziem polskich. Centralną postacią obrazu jest poseł ziemi nowogródzkiej, Tadeusz 

Rejtan, w geście rozpaczy próbujący zapobiec haniebnemu wydarzeniu, jakim jest  rozbiór Ojczyzny. Miał on 

wtedy powiedzieć: „Chyba po moim trupie!”. 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rejtan_(obraz_Jana_Matejki) 



SEJM WIELKI ORAZ UCHWALENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA 

Zamiast podsumowania zachęcamy do odśpiewania wspólnie „Mazurka 3 Maja”, znanego również jako 

„Witaj, majowa jutrzenko” lub „Trzeci Maj”. 

 

Pieśń przywołuje pamięć Konstytucji 3 Maja, pierwszej konstytucji w Europie. Po upadku powstania 

listopadowego Richard Wagner użył melodii tegoż mazurka jako motywu uwertury „ Polonia”. 

Prawdopodobnie zachwycili go podróżujący Polacy, których miał okazję spotkać. 

 

Pieśń dostępna jest pod linkiem: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SDO6h439wR8 

https://www.youtube.com/watch?v=SDO6h439wR8
https://www.youtube.com/watch?v=SDO6h439wR8


SEJM WIELKI ORAZ UCHWALENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA 

Witaj majowa jutrzenko 

 

1. Witaj, majowa jutrzenko, 

świeć naszej polskiej krainie, 

uczcimy ciebie piosenką 

Która w całej Polsce słynie. 

 

Ref. Witaj Maj, Trzeci Maj, 

Dla Polaków błogi raj! X2 

 

 

2. Nierząd braci naszych cisnął, 

gnuśność w ręku króla spała, 

a wtem Trzeci Maj zabłysnął 

i cała Polska powstała. 

 

Ref. Witaj Maj, Trzeci Maj, 

Wiwat wielki Kołłątaj! X2 

 

 

 

3. Ale chytrości gadzina  

młot swój na nas gotowała,  

z piekła rodem Katarzyna  

Moskalami nas zalała.  

 

Ref. Chociaż kwitł piękny maj,  

rozszarpano biedny kraj. x2  

 

4. Wtenczas Polak z łzą na oku  

smutkiem powlókł blade lice  

trzeciego maja co roku  

wspominał lubą rocznicę.  

 

Ref. I wzdychał: Boże daj,  

by zabłysnął trzeci maj! x2 

 

 

 

 

5. Na ustroniu jest ruina,  

w które Polak pamięć chował,  

tam za czasów Konstantyna  

szpieg na nasze łzy czatował.  

 

Ref. I gdy wszedł trzeci maj,  

kajdanami brzęczał kraj. x2  

 

6.W Piersiach rozpacz uwięziona 

W listopadzie wstrząsła serce. 

Wstaje polska z grobów łona, 

pierzchają dumni morderce. 

 

Ref. Błysnął znów trzeci maj 

i jest wolny błogi raj! x2  



ŹRÓDŁA INFORMACJI I ADRESY STRON: 

1. https://epodreczniki.pl/a/nasza-ojczyzna/DjMVT7hih 

2. https://www.gov.pl/web/kulturaisport/symbole-narodowe 

3. http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/tekst_literacki.pdf 

4. https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8 

5. https://www.youtube.com/watch?v=HjA3X15JlYM 

6. https://www.ore.edu.pl/2020/04/majowe-swieta-2/ 

7. https://www.youtube.com/watch?v=EUZlYsMDSbY 

8. https://korytarzowo.pl/artykul/8781/rejtan-upadek-polski-opis-obrazu 

9. https://www.youtube.com/watch?v=SDO6h439wR8 

10. http://spiewnikreligijny.pl/teksty/2800,witaj_majowa_jutrzenko/ 


