
 SZANUJ FLAGĘ POLSKI

NASZA NAJWAŻNIEJSZA

 Flaga musi być czysta i mieć czytelne barwy. 

 Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie. Nie pochyla się jej przed żadną inną fl agą lub znakiem. 

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

 Flaga stoi po lewej stronie pomnika dla patrzącego na pomnik. 

 Flaga stoi po lewej (dla publiczności w sali) stronie mównicy, albo po lewej (patrząc od wejścia) 
stronie biurka urzędnika. 

 Flaga nie jest obrusem ani opakowaniem prezentu. 

 Polska fl aga ma proporcje 5:8. Może być mocowana na drzewcu lub na linie. 

 Nie wolno pisać na fl adze. Kibice mają zwyczaj umieszczać nazwy miejscowości na barwach 
narodowych. Barwy narodowe nie mają określonych proporcji, ale szerokość pasa białego i pasa 
czerwonego musi być równa. 

 Biało-czerwona szeroka i długa wstęga, niesiona ponad głowami w czasie marszu, musi mieć biały 
pas po lewej stronie dla patrzącego na czoło pochodu. 

 Zniszczoną fl agę należy w godny sposób niepublicznie spalić lub rozdzielić barwy. 

KOLEJNOŚĆ PREZENTOWANIA FLAG:

 Flaga państwowa RP 

 Flaga innego państwa

 Flaga województwa

 Flaga powiatu

 Flaga gminy, miasta

 Flaga Europejska

 Flaga organizacji międzynarodowej np.: NATO, ONZ

 Flaga służbowa np.: Policji, Straży Pożarnej, Poczty Polskiej

 Flaga instytucji, fi rmy, organizacji, szkoły, klubu sportowego

 Flaga grupy narodowościowej, fl aga okolicznościowa

Z tymi fl agami nie wolno wieszać fl ag reklamowych.
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ORZEŁ BIAŁY - GODŁO CZY HERB?
Biały orzeł w koronie na czerwonej tarczy to najstarszy symbol Polski. Powszechnie przyjęło się 
nazywać ten znak godłem. Tak naprawdę godłem jest tylko sam ukoronowany orzeł. Orzeł, czyli godło, 
umieszczony na tarczy powinien być nazywany herbem. Możemy również używać po prostu nazwy 
własnej godła/herbu Polski, czyli „Orzeł Biały” (oba wyrazy pisane wielką literą).

 Używając Orła Białego we właściwy sposób wyrażasz swój patriotyzm i dumę narodową. 

 Wizerunek Orła Białego musi być czysty i mieć czytelne barwy.

 Orła Białego umieść w najbardziej godnym i dobrze widocznym miejscu np.: na wprost wejścia. 
Nie zasłaniaj go. Nie umieszczaj nad wejściem, szafą lub oknem.

 Orzeł Biały to nie dodatkowa dekoracja. W jego najbliższym sąsiedztwie nie umieszczaj elementów 
wystroju wnętrz np.: plakatów, map, kalendarzy.

 Jeżeli używasz Orła Białego z innymi zaszczytnymi symbolami i znakami (np.: herbem miasta) 
umieszczaj go zawsze w najważniejszym miejscu, czyli w środku, powyżej innych znaków i symboli.  

 Można używać wizerunku Orła Białego w formie artystycznej, co często zdarza się np.: na koszulkach 
lub banerach, ale artystyczne interpretacje nie mogą pozbawiać godności symbolu Polski. 

 Wyblakłe lub uszkodzone wizerunki Orła Białego należy zniszczyć w godny sposób, 
np.: zamalowując, rozcinając albo niepublicznie paląc.

ORŁY WOJSKOWE
Znakiem polskich żołnierzy jest Orzeł Biały z dodanymi żołnierskimi symbolami. Orzeł wojskowy 
ma zamkniętą koronę tak, jak historyczny wizerunek symbolu państwowego. Najstarszy orzeł 
wojskowy ma już ponad 200 lat. To orzeł siedzący na półokrągłej tarczy – tzw. tarczy amazonek. 
Współcześnie jest to  Orzeł Wojsk Lądowych.  Orzeł Marynarki Wojennej, ma dodane symbole 
morskie – kotwicę, a tarcza jest barwy niebieskiej.  W Siłach Powietrznych orzeł ma dodatkowe 
skrzydła husarskie. Żołnierze  Wojsk Specjalnych używają orła z czarnym polem tarczy. 
 Projekt Orła Wojsk Obrony Terytorialnej ma umieszczony na tarczy Znak Polski Walczącej 
(tzw. Kotwicę).  Orzeł Ministerstwa Obrony Narodowej.





   

SZANUJ HYMN RP
 Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego zachowaj 

powagę i spokój. Stań w postawie wyrażającej szacunek. 

 Mężczyźni w cywilu zdejmują nakrycie głowy. 

 Osoby w umundurowaniu z nakryciem głowy oddają honory przez salutowanie. 

 Poczty sztandarowe oddają honory pochylając sztandar. 

 Podnoszenie fl agi państwowej na maszt powinno trwać tyle, ile wykonanie 
hymnu RP.

DOBRZE

Kiedy my żyjemy...

Jak Czarniecki do Poznania...

Wrócim się przez morze... 

Już tam ojciec do swej Basi mówi 
zapłakany...

ŹLE

Póki my żyjemy...

Jak Czarnecki do Poznania...  

Rzucim się przez morze...

Mówił ojciec do swej Basi cały 
zapłakany...
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