
2 Maja – Dzień Flagi  

 

Dzień Flagi RP to jedno z najmłodszych świąt państwowych w Polsce. 

Zostało ustanowione w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej 

tożsamości oraz symbolach narodowych. 2 maja organizowane są różnego 

rodzaju akcje oraz manifestacje patriotyczne. Jedna z największych akcji, która 

miała miejsce w Dzień Flagi 2009 odbyła się w Bytomiu. Ponad 500 osób 

utworzyło biało czerwoną flagę z przygotowanych wcześniej i uniesionych w 

jednakowym czasie parasolek. Popularne stało się noszenie w Dniu Flagi 

kokardy narodowej oraz okazywanie szacunku naszej fladze narodowej poprzez 

wywieszanie jej w widocznych miejscach.  

Dlaczego Dzień Flagi obchodzimy 2 maja? 

Wybór 2 maja na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej nie jest 

przypadkowy. To dzień, w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych 

kartach historii Polski. Dzień Flagi poprzedza święto 3 Maja, upamiętniające 

przyjęcie niezwykle istotnego dokumentu, jakim była Konstytucja 3 Maja z 

1791 roku. Ponadto w dniu 2 maja obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za 

Granicą. Jak mówi jeden z zapisów ustawy z 7 lutego 1831 roku normującej 

nasze barwy narodowe, pod tym znakiem „winni łączyć się Polacy”. Dlatego też 

w tym dniu nasza biało – czerwona flaga powinna stać się symbolem łączącym i 

jednoczącym Polaków na wszystkich kontynentach, stanowiąc widoczny symbol 

ich przynależności narodowej. Innym uzasadnieniem historycznym jest fakt, że 
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2 maja 1945 roku polscy żołnierze zawiesili biało – czerwoną flagę na Kolumnie 

Zwycięstwa w Berlinie. Zdobywając miasto, polscy żołnierze przyczynili się do 

zakończenia działań wojennych w Europie w czasie II wojny światowej. 

Co oznacza biel i czerwień na polskiej fladze? 

"Biel od Orła i Pogoni, 

czerwień z tarczy tła pochodzi, 

a że Godło jest ważniejsze, 

stąd też biel ma miejsce pierwsze. 

Jest od góry barwą flagi, 

w dole, prawnie, czerwień mamy." 

                                                                   Zofia Tyszkiewicz 

Flaga jest znakiem symbolizującym suwerenność państwową. Jej wygląd 

zwykle nawiązuje do tradycji historycznej państwa. Polska flaga składa się z 

dwóch równych, poziomych pasów – białego i czerwonego. Oficjalnie została 

uznana za symbol narodowy w 1919 roku, po latach zaborów, w rok po 

uzyskaniu przez Polskę niepodległości. Same barwy – biel i czerwień – już 

wcześniej były uznawane za narodowe. Jako jedne z nielicznych na świecie 

mają pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego 

i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biel pochodzi od bieli orła, będącego 

godłem Polski i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu, będącego godłem 

Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na 

fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest 

kolor godła niż tła. Kolor biały symbolizuje białego orła – czystość i 

niepokalanie, natomiast czerwień – jest symbolem ognia, odwagi i waleczności. 

Poza granicami Polski, oficjalnym symbolem naszego kraju jest flaga z polskim 

orłem na białym pasie. Używa się jej w celach dyplomatycznej reprezentacji 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 Majowe święta  kl. 1-3 

https://www.youtube.com/watch?v=qA2n8zTpcaU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qA2n8zTpcaU


Polska Flaga - Piosenka na "Święto Flagi" 

https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0 

„Polska Flaga” - ta wyjątkowa piosenka jest krótką opowieścią o polskiej 

fladze, o tym jak wygląda, o rodzajach flag i o tym gdzie i jak taką flagę należy 

zawiesić. 

Najważniejszym jednak przesłaniem jest to, że Flagę Polski trzeba traktować z 

największym szacunkiem – bo “To jest właśnie polska flaga, patriotyzmu 

piękny znak!” 

 

Tekst piosenki: 

Polska Flaga 

Każde państwo ma symbole, które znają inne kraje: 

Hymn państwowy, godło, flaga – im szacunek się oddaje. 

Kiedy w świecie ją zobaczysz, jak kołysze się na maszcie, 

Poznasz barwy narodowe przypisane Polsce właśnie. 

Biel i czerwień – dwa kolory, które każdy Polak zna. 

To nasz symbol narodowy, co od lat niezmiennie trwa. 

Czasem godło ją ozdabia, czasem orła na niej brak. 

To jest właśnie polska flaga, patriotyzmu piękny znak! 

Z wielką duma na mundurze każdy żołnierz ją naszywa. 

Nazywana jest banderą, kiedy statek pod nią pływa. 

Przypisana jest na stałe instytucjom i urzędom. 

Gdy powiewa na ulicach zapowiada wielkie święto! 

Biel i czerwień – dwa kolory… 

Uroczystość narodowa bez niej odbyć się nie może, 

wtedy zdobi polskie domy od Beskidów aż po morze. 

Choć zwiastuje ważnie daty, to nie kłamią kalendarze: 

Drugi maja to rocznica poświęcona polskiej fladze. 

Biel i czerwień – dwa kolory… 

Autor tekstu: A. Niciewicz-Tarach 
Kompozytor: M. Gromek, M. Jóźwiak 
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Zadanie 1  

Wykonaj flagę Polski z rolek. 

 

 

 



 

Zadanie 2 

Opowiedz, czego dowiedziałeś/łaś się o polskiej fladze i Dniu Flagi 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

Zadanie 3  
Oto niektóre święta obchodzone w Polsce. Połącz je strzałką z odpowiednimi 

datami.  

Podkreśl te święta, w których ważną rolę odgrywa flaga państwowa.  

Nowy Rok      8 marca 

Święto Konstytucji 3 Maja   25 grudnia 

Dzień Kobiet     23 czerwca 

Dzień Ojca      2 maja  

Święto Niepodległości    1 stycznia  

Dzień Babci      3 maja 

Boże Narodzenie     21 stycznia 

Dzień Unii Europejskiej    26 maja 

Dzień Matki      9 maja 

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej   11 listopada 
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