
Witajcie! 

 

Jak zapewne wiecie, już jutro zaczynają się w naszym kraju obchody świąt:  

1 maja – Święto Pracy,  

2 maja – Dzień Flagi RP,  

3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Święta te staną się dzisiaj okazją do porozmawiania o naszej fladze oraz 

o Konstytucji 3 Maja. 

Zapiszcie temat: 

30 kwietnia 2020 r. 

Temat: Majowe święta. 

Czy zastanawialiście się, skąd się wzięła nasza flaga?  Jeśli nie wiecie, 

przeczytajcie informację poniżej: 

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to bardzo ważne święto, 

ponieważ biało-czerwona flaga jest jednym z naszych symboli narodowych. Jednak nie 

zawsze tak było. Dawniej flagi, które nazywano sztandarami lub chorągwiami, były 

używane jedynie na polu bitwy. Służyły do tego, by można było rozpoznać kto jest 

wrogiem, a kto przyjacielem. Były ważniejsze niż broń. Zdobycie flagi (sztandaru lub 

chorągwi) należącej do wroga przynosiło żołnierzowi chwałę i zaszczyty, za to utrata 

własnej była największa hańbą i powodem do wstydu.  

Skąd wzięły się biało-czerwone kolory w naszej fladze? Historycy podają, że zostały wzięte 

z herbu Królestwa Polskiego, którym był biały orzeł na czerwonej tarczy (podobny do tego, 

który widnieje na godle naszego kraju). Biały orzeł jest ważniejszy od czerwonego tła, 

dlatego w naszej fladze biały kolor jest na górze, a czerwony na dole. Biel flagi symbolizuje 

uczciwość, a czerwień odwagę i waleczność.  

Pierwszy raz użyto biało-czerwonych barw w 1792 roku, podczas obchodów pierwszej 

rocznicy ogłoszenia Konstytucji 3 maja. Mężczyźni wyszli świętować na ulice opasani biało-

czerwonymi szarfami, a kobiety wstęgami. Od tego czasu stały się one nieoficjalnym 



symbolem Polski. Jednak dopiero 1 sierpnia 1919 roku oficjalnie biało-czerwona flaga stała 

się naszym symbolem narodowym.  

Wprowadzono również zasady jej używania oraz wieszania. Pozioma flaga zawsze musi 

mieć biały kolor na górze, a czerwony na dole. Pionowa flaga musi mieć białą barwę z 

lewej strony, a czerwoną z prawej. Natomiast w rozetkach (czyli kotylionach) biały kolor 

powinien być w środku, a czerwony na zewnątrz.  

Musicie też wiedzieć, że Polska flaga jest chroniona prawem. Oznacza to, że za jej 

publiczne zniszczenie lub znieważenie grozi kara pieniężna, a w niektórych przypadkach 

nawet więzienie.  

Myślę, że każdy Polak powinien wiedzieć, co to jest konstytucja i jak powstała 

pierwsza konstytucja w Polsce. O tym przeczytajcie tekst: 

Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Dzięki niemu system władzy, jej 

kontroli i wybierania jest unormowany. Obywatele mają prawa i wolności wynikające z 

konstytucji i mogą dochodzić swoich praw w sądach. Pierwsza polska Konstytucja 

powstała 3 maja 1791 roku i była pierwszą konstytucją w Europie, a drugą na świecie. Już 

kilka dni po uchwaleniu Konstytucji przez Sejm Wielki dzień 3 maja został uznany za święto 

narodowe. 

Teraz obejrzyjcie krótki film, jak  powstała Konstytucja w Polsce: 

https://youtu.be/-GBAolHelHs 

Mam nadzieję, że już poznaliście ciekawe informacje o naszej fladze 

i pierwszej konstytucji. Na zakończenie rozwiążcie krzyżówkę, dzięki której 

sprawdzicie swoją wiedzę o naszym kraju: 

https://learningapps.org/7229478 

 

Z okazji Majowych Świąt życzę Wam i Waszym Rodzicom dużo radości, 

spokoju i zdrowia! 

 

https://youtu.be/-GBAolHelHs
https://learningapps.org/7229478

