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CO TO JEST FLAGA?

Flaga 
– używany na lądzie, najbardziej rozpowszechniony rodzaj weksyliów o
płacie prostokątnym, najczęściej o proporcjach 2:3 lub 1:2 (rzadziej 3:5 lub 5:8)

- mocowana jest do liny, za pomocą której wciąga się ją na maszt

- niesiona podczas marszów, wywieszana z okien oraz mocowana na słupach             
i latarniach ulicznych ma płat  przymocowany  do  drzewca
 
- różni  się   od  barw  narodowych tym,  że  ma określone  proporcje.             
W Polsce to  5:8. Z  kolei  barwy  narodowe mogą  być  dowolnej długości            
i szerokości, ale szerokość obu pasów musi być taka sama



 

Dzień Flagi został ustanowiony
przez Sejm w 2004 roku. 

Święto to obchodzimy 2 maja.

KIEDY
USTANOWIONO
TO ŚWIĘTO?



12 lutego 2004r.
W toku prac legislacyjnych Senat

RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004
zaproponował poprawki m.in.:

zastąpić Dzień Flagi RP Dniem Orła
Białego, uznając godło za naczelne

spośród symboli RP

20 lutego 2004r.
 Ostatecznie Sejm odrzucił
poprawkę i 20 lutego 2004

ustanowił Dzień Flagi

 Wybór dnia 2 maja nie był przypadkowy – chodziło o dzień,            
w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach
historii Polski, wypełnienie wolnego dnia pomiędzy świętami

narodowymi oraz podkreślenie obchodów 
Światowego Dnia Polonii

https://pl.wikipedia.org/wiki/Senat_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/12_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/2004
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej


CEL 
 ŚWIĘTA
FLAGI RP

ŚWIĘTO FLAGI RP 
MA WYRAŻAĆ SZACUNEK
DO FLAGI I PROPAGOWAĆ

WIEDZĘ O POLSKIEJ
TOŻSAMOŚCI ORAZ

SYMBOLACH
NARODOWYCH

 



FLAGA
RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ SKŁADA SIĘ Z
DWÓCH POZIOMYCH

PASÓW RÓWNEJ
SZEROKOŚCI, BIAŁEGO

U GÓRY I CZERWONEGO
U DOŁU, W

PROPORCJACH 5:8
studentów kontynuuje naukę historii



WYRÓZNIAMY DWA RODDZAJE FLAG

RODZAJE FLAG

Flaga
państwowa

Flaga państwowa z
godłem



 

Kolory polskiej flagi mają następujące znaczenie.

 

 

 

SYMBOLIKA 
NASZEJ
FLAGI

Kolor biały oznacza srebro, a także wodę oraz
czystość.

Kolor czerwony jest symbolem ognia, oznacza
odwagę i waleczność.



Ważne
zasady

Flaga lub banner eksponowane publicznie muszą
być czyste i mieć czytelne barwy. Nie mogą być
pomięte lub postrzępione.

Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej
Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed
wszystkimi innymi flagami. Jeśli eksponuje się na
masztach więcej flag, flagę państwową RP
podnosi się (wciąga na maszt) jako pierwszą i
opuszcza jako ostatnią.

W dniach żałoby narodowej flaga państwowa RP
podniesiona jest do połowy masztu. Na maszt
stojący wciąga się ją rano na sam szczyt i po chwili
powoli opuszcza do połowy wysokości. Wieczorem
podnosi się ją na szczyt masztu, po czym powoli
całkowicie opuszcza i zdejmuje.



Ważne
zasady

Nie  powinno  się  podnosić  i  wywieszać  weksyliów  
w  dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze.

W  czasie  burzy,  bardzo  silnego wiatru  lub  śnieżycy
flagi należy jak najszybciej opuścić i zdjąć

W  czasie  burzy,  bardzo  silnego wiatru  lub 
 śnieżycy flagi należy jak najszybciej opuścić i zdjąć

Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie
pochyla się jej przed żadną inną flagą lub
znakiem.

Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub
opakowanie jakiegoś przedmiotu.

Na  fladze  państwowej  RP  nie  wolno  umieszczać 
 żadnych napisów i żadnego rodzaju rysunków.

Flagą  nie  można  przykryć  pomnika  lub  tablicy 
 pamiątkowej przed ich odsłonięciem. 



Podczas uroczystości flagi  na  odpowiednich 
 podstawach  lub  stojakach  należy umieścić  po  lewej  
stronie  pomnika  (dla  patrzącego  na pomnik), w
kolejności zgodnej z hierarchią.

 
 Powszechny  stał  się  zwyczaj  umieszczania  na 

 barwach narodowych  nazw  miejscowości,  z 
 których  przyjeżdżają kibice na zawody sportowe  
(na przykład w skokach narciarskich),  aby  jednak  
nie  naruszać  zasad,  powinny  to być barwy
narodowe, a nie flagi o proporcji 5:8.

Godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi lub
banneru jest niepubliczne spalenie. Możliwe jest
także godne zniszczenie flagi przez rozdzielenie
barw.

Weksylia  mogą  pozostawać  na  maszcie od 
 świtu  do zmroku. Jeśli mają pozostać dłużej
muszą być odpowiednio oświetlone.

Ważne
zasady



MATERIAŁY
UŻYTE W 
 PREZENTACJI
POCHODZĄ Z ... 

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1059

https://wszystkiesymbole.pl/kolor-bialy/



Dziękuję za uwagę Prezentację wykonała:
Joanna Wrona kl. 2ctp


