
2 maja dniem

Flagi Rzeczypospolitej Polskiej



Symbol narodowy

 Każde Państwo ma swoje własne
symbole, które podkreślają jego
suwerenność.

 W Polsce symbolami państwowymi są:

 Godło – wizerunek Orła Białego

 Flaga biało- czerwona

 Hymn – Mazurek Dąbrowskiego



Symbole 
narodowe



Krótka historia flagi

 Flagę uchwalił sejm odrodzonej Polski
w dniu 1 sierpnia 1919 roku.

 i czerwień są od 1831 r. naszymi
barwami narodowymi, jednak mają dużo
starsze korzenie, które sięgają
średniowiecza– już w XVIII w. biały orzeł
umieszczony został przez książęta
piastowskie w czerwonym polu tarczy
herbowej.



Dlaczego 2 maja?

 Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
obchodzony jest 2 maja, między
innymi świętami: 1 maja - Świętem
Pracy i 3 maja - Świętem Konstytucji
3 Maja.

 W latach Polski Ludowej właśnie w 
tym dniu zdejmowano po 1 maja flagi 
państwowe, aby nie były 
eksponowane w dniu zniesionego 
przez władze komunistyczne Święta 
Konstytucji 3 Maja.



Ustanowienie święta

 Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 
2004r. ustanowił dzień 
2 maja Dniem Orła Białego. 

 W wyniku decyzji Sejmu święto
zmieniono na Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej.



Znaczenie heraldyczne barw 
polskiej flagi

 Barwy flagi złożone z dwóch poziomych
pasów: białego oraz czerwonego, są
one odwzorowaniem kolorystyki godła
państwowego, który stanowi orzeł biały
na czerwonym polu.

 Zgodnie z zasadami heraldyki pas
górny reprezentuje białego orła,
a dolny czerwone pole tarczy herbowej.



Znaczenie heraldyczne barw 
polskiej flagi

 Kolory te według symboliki używanej
w heraldyce mają następujące
znaczenie:

 koloru białego używa się w heraldyce
jako reprezentację srebra, oznacza on
także wodę, a w zakresie wartości
duchowych czystość i niepokalanie

 kolor czerwony jest symbolem ognia,
a z cnót oznacza odwagę i waleczność.



Godło

 Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest
wizerunek orła białego ze złotą
koroną na głowie zwróconej w prawo,
z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem
i szponami złotymi, umieszczony
w czerwonym polu tarczy.



Godło



Godło

 W ciągu wieków, zmieniał się sposób 
malowania orła, niezmienna jednak 
pozostawała symboliczna treść tego 
znaku.

 Orzeł biały w koronie symbolizował 
siłę, potęgę i majestat.

 Biel orła oznaczała dobro, czerwień 
pola w którym umieszczono jego 
wizerunek, dostojność.



 W wyniku trzeciego rozbioru kraju
w 1795 r. Orzeł Biały skazany został
na niebyt.

 Po odzyskaniu niepodległości w 1918r.
odrodzone państwo polskie przyjęło za
swe godło orła w koronie.

 Od tej chwili pozostał w świadomości
Polaków jako symbol najżywszych
uczuć patriotycznych.

Godło



Orzeł Biały 
symbolem walki o wolną Polskę



Hymn Polski

 Melodię i słowa „Mazurka Dąbrowskiego”
znamy wszyscy.

 Od najmłodszych lat przywykliśmy do tego,
że pieśń tę śpiewa się zawsze w chwilach
ważnych i uroczystych.

 Napisał ją Józef Wybicki 1977r. z myślą
o żołnierzach walczących na ziemi włoskiej
pod dowództwem J. H. Dąbrowskiego.

 „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” taki
był pierwotny tytuł hymnu.



Hymn Polski

 Pieśń J. Wybickiego 
jednoczy naród polski tak 
w trudnych, jak 
i radosnych dla kraju 
chwilach.

 Obecny tekst hymnu 
i jego zapis nutowy został 
zatwierdzony ustawą 
sejmową o godle, 
barwach i hymnie 
z 31 stycznia 1980r.



Katechizm Małego Polaka

Posłuchaj
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