
Jestem obywatelem swojego kraju.
Historia mojego kraju moją historią.





Patriotyzm
• Patriotyzm literalnie oznacza „miłość ojczyzny”.
• Postawa patriotyczna oznacza przede wszystkim wypełnianie obowiązków 

wobec swojego państwa np. udział w budowaniu jego dobrobytu i obronie 
suwerenności, przestrzeganie prawa i płacenie podatków, troska o środowisko 
naturalne, czasami także zgodę na postawienie dobra kraju ponad 
partykularnym, jednostkowym interesem.

• Wyróżniamy 3 rodzaje patriotyzmów:
-patriotyzm narodowy to miłość i przywiązanie do własnego kraju,
-patriotyzm regionalny to przywiązanie do regionu, w którym się mieszka lub z 
którego się pochodzi,
-patriotyzm lokalny (miejscowy) – to miłość do miejsca zamieszkania i 
wychowania (do tzw. „małej ojczyzny”). Oznacza on troskę o to, by w rodzinnej 
miejscowości wszystkim żyło się dobrze. Możemy się do tego przyczynić 
uczestnicząc w lokalnych akcjach i wydarzeniach.



Szacunek dla flagi
• Flaga Rzeczypospolitej Polskiej może być eksponowana każdego dnia przez wszystkich obywateli, 

instytucje oraz organizacje.
• Wywieszając flagę z okazji świąt państwowych, dajemy wyraz uhonorowania oraz obchodzenia przez nas 

święta.
• Z flagą Rzeczypospolitej Polskiej należy obchodzić się z szacunkiem – zarówno, gdy wywiesza się ją lub 

zdejmuje, jak i podczas przechowywania, gdy nie jest eksponowana.
• Flaga powinna być zawsze zadbana. Kiedy wypłowieje lub się podrze, powinno wymienić się ją na nową.
• Miejsce umieszczenia flagi powinno być honorowe, nie ujmujące jej godności oraz zapewniające jej 

dobrą widoczność o każdej porze dnia i nocy.
• Flagi państwowej nie używa się do nakrywania stołów, mównic czy pojazdów. Nie powinno się również 

nakrywać nią odsłanianych tablic lub pomników. Zamiast niej lepiej posłużyć się biało-czerwoną wstęgą.
• Na fladze państwowej oraz jej wizerunkach nie należy umieszczać napisów ani grafik. Nie należy też 

mocować do niej jakichkolwiek przedmiotów.
• Święto Flagi obchodzone jest 2 maja, wprowadzono je 20 maja 2004 roku.



Szacunek dla godła

• Zarówno godło Rzeczypospolitej Polskiej, jak i wizerunek Orła Białego 
mogą być eksponowane przez obywateli, instytucje oraz organizacje w 
zajmowanych przez nich pomieszczeniach.

• Tylko instytucje państwowe mające urzędowe prawo do posługiwania 
się godłem i wizerunkiem Orła Białego mogą je umieszczać na 
zewnątrz budynków i pomieszczeń.



Szacunek dla hymnu
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Hymn

Słowa hymnu – nazywanego Pieśnią Legionów Polskich we 
Włoszech – zostały napisane przez Józefa Wybickiego. Autor 
melodii, opartej na motywach 
ludowego mazurka (właściwie mazura) pozostaje nieznany. 
Początkowo sądzono, że melodię tę skomponował książę Michał 
Kleofas Ogiński (twórca poloneza – Pożegnanie ojczyzny), potem 
materiały archiwalne temu zaprzeczyły i do dziś najczęściej 
autorzy śpiewników i prac naukowych podają określenie „melodia 
ludowa” (a niektórzy dodają do tego asekuracyjny znak 
zapytania).


