


Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
jest  to  święto  państwowe,  ustanowione  przez  Sejm
w 2004 roku. Obchodzimy je w całym kraju 2 maja
pomiędzy dwoma ważnymi świętami: 1 maja – Świętem
Pracy oraz 3 maja – rocznicą ustanowienia pierwszej
polskiej konstytucji. 

Jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej
tożsamości i symbolach narodowych. Barwy widniejące
na fladze państwowej są jednym z ważniejszych
elementów tożsamości narodowej.



Flaga jest - obok godła i hymnu –
naszym najważniejszym symbolem
narodowym. Symbolem wolnego 
i niepodległego państwa. 



Symbolami narodowymi Rzeczypospolitej Polskiej
są: godło – Orzeł Biały, barwy biało-czerwone oraz
hymn – Mazurek Dąbrowskiego. Zapisy na temat
symboli znajdują się w Konstytucji RP oraz Ustawie
o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej
oraz o pieczęciach państwowych. 
Symbole narodowe podlegają ochronie prawnej, co
oznacza, że obowiązkiem każdego Polaka, urzędów,
instytucji i organizacji działających na terenie Polski
jest otaczanie ich najwyższym szacunkiem i czcią.



Sprawdź co wiesz 
o polskim godle, 

Mazurku Dąbrowskiego 
i narodowych barwach.

https://ipn.gov.pl/download/1/419844/WystawasymbolenarodoweA3S.pdf


W tym roku 3 maja przypada 
230. rocznica 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Dlatego też Sejm RP ogłosił rok
2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.



Konstytucja 3 maja 
uchwalona przez Sejm Czteroletni, jako druga na
świecie, po amerykańskiej, i pierwsza w Europie
to polska ustawa zasadnicza. Wprowadzała
zasadę zwierzchności narodu i podział władzy na
ustawodawczą (parlament), wykonawczą (Straż
Praw) i sądowniczą. Likwidowała liberum veto,
konfederacje i ograniczyła znaczenie sejmików.  



Odwiedź Narodową Bibliotekę Cyfrową 
 POLONA, gdzie znajdziesz m.in. pierwsze
wydania ustawy rządowej i jej
osiemnastowieczne przekłady, ikonografię,
dziewiętnastowieczne opracowania i teksty
polemiczne, a także fotografie Mariana
Fuksa przedstawiające głośne obchody
majowe z 1916 roku. 

https://polona.pl/collections/institutions/1/konstytucja-1791,NDI0ODQ1MDY3MDg0MDE2NzYxOQ/?sort=score%20desc
https://polona.pl/collections/institutions/1/konstytucja-1791,NDI0ODQ1MDY3MDg0MDE2NzYxOQ/?sort=score%20desc


Opracowanie  Agnieszka Przedpełska. Źródło informacji: IPN, Biblioteka Cyfrowa Polona

Wywieśmy w te dni biało-czerwone flagi na
balkonach i w oknach naszych domów. 

Zachowujmy się godnie, bądźmy dumni z tego,
że jesteśmy Polakami. 

Pamiętajmy, że flaga to nie tylko zestawienie
barwnych materiałów. To symbol państwowy,
który przypomina nam, obywatelom o naszej
tożsamości i historii.

 


