
„Jedna była gdzie? 
Pod Tobrukiem.

Druga była gdzie? 
Pod Narvikiem.

Trzecia była pod Monte Cassino.
A każda jak zorza szalona,

biało-czerwona, biało-czerwona,
czerwona jak puchar wina,

biała jak śnieżna lawina,
biało-czerwona (...)"

K.I.Gałczyński



Dlaczego barwy biało-czerwone ?

HERALDYKA
Biel to barwa godła, czerwień to barwa tarczy

ODWOŁANIE DO TRADYCJI RZECZPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW
Biel polskiego orła i litewskiej pogoni na czerwonym polu

TRADYCJA 
czerwień, karmazyn to kolor władców, rycerzy, a więc symbol dostojeństwa

ODWOŁANIE DO UCZUĆ PATRIOTYCZNYCH
biel to czystość, szlachetność, lojalność; czerwień to miłość, żarliwość, 
poświęcenie...



Po raz pierwszy biel i czerwień – 3 maja 1792r. 

W manifestacji kobiety wystąpiły w białych 
sukniach przepasanych czerwonymi wstążkami, 
a mężczyźni założyli biało-czerwone szarfy

W 1. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja 
w Warszawie odbyły się podniosłe uroczystości

W radosnej patriotycznej manifestacji kobiety wystąpiły w białych sukniach 
przepasanych czerwonymi wstążkami, a mężczyźni założyli biało-czerwone szarfy



W  XVIIIw. powstały kokardy

„Kokardy są to małe barwne znaczki naprzód we Francyi w XVIII w. 
powstałe i używane, później zaś wszędzie w rozmaitych barwach 
noszone na znak przynależności narodowej, partyjnej etc.”

O proporcach, banderach, sztandarach i kokardach.F. Kamocki, Warszawa 1917 r.



Kariera kokardy narodowej…

„ (…)kokarda narodowa polska będzie mieć serce (środek) białe objęte kołem 
czerwonem1) a otok znów biały. Prawidło to bezwzględnie stale jednak nie jest; 
naprzód więc ze znaków o dwu tynkturach bywają także tworzone kokardy bez 
drugiego otoka; […]”  

O proporcach, banderach, sztandarach i kokardach.F. Kamocki, Warszawa 1917 r.



Zanim biel i czerwień…
Od czasów saskich do 1831r. kokarda noszona na kapeluszach była 
biała

Żołnierze Regimentu Pieszego Koronny im. Królowej Jadwigi z czasów S.A.Poniatowskiego



pierwszy polski akt prawny o barwach 
narodowych 

"Uchwała o kokardzie narodowej„

Archiwum Główne Akt Dawnych

„Izba Senatorska i Poselska po wysłuchaniu wniosków 
Kommissyi Sejmowych zważywszy potrzebę nadania 
jenostayney oznaki pod którą winni się łączyć Polacy 
postanowiły i stanowią co następuie:

Artykuł 1.
Kokardę Narodową stanowić będą kolory Herbu Królestwa 
Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to iest: kolor biały    
z czerwonym.
Artykuł 2.
Wszyscy Polacy, a mianowicie Woysko Polskie te kolory nosić 
maią w mieyscu, gdzie takowe oznaki dotąd noszonemi były.
Artykuł 3.
Wykonanie ninieyszey uchwały, poleca się Rządowi 
Narodowemu.

Dan w Warszawie dnia 7 Lutego 1831.”



Barwy  biało – czerwone towarzyszyły Polakom w okresie niewoli narodowej

Artur Grotttger, Pożegnanie powstańca



Polskie barwy w okupowanej Warszawie 3 maja 1916r.
"W dniu poprzedzającym pochód 

w całej Warszawie zajmowano się 
ozdabianiem domów –
dominowały kolory biały i
amarantowy. Specjalnie 
przygotowane amarantowe 
chorągiewki z orłami szybko 
wyprzedano. Warszawiacy popisali 
się jednak pomysłowością i 
większość dekoracji wykonali 
sami”.

W Warszawie będącej pod okupacją niemiecką 
gubernator gen. Hans von Beseler zezwolił na 
uczczenie 125 rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja.

https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/66714,3-maja-1916-r-w-
Warszawie.html



Egzemplarz z zasobów Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu

KOKARDA Z CZASÓW POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

Pułk Ułanów Legionów Polskich 

Ułan Beliny



W odrodzonej Rzeczypospolitej



I znowu wojna…
Patriotyzm znów „przybrał” barwy narodowe

W czasie okupacji za wywieszenie polskiej flagi 
groziła kara śmierci

Powstanie Warszawskie, Żołnierze Batalionu „Zośka”

Żołnierze AK podczas akcji „Burza” w Lublinie



Opaska powstańcza po Stanisławie Piątkowskim
http://www.muzeumwp.pl/emwpaedia/opaski-z-powstania-warszawskiego.php

Biało - czerwone opaski jako pierwsi zaczęli nosić 
powstańcy wielkopolscy



„Za wolność naszą i waszą…”

Biało-czerwona szachownica 
na skrzydłach bombowca PZL.37B Łoś 

Lotnicy Dywizjonu 303



„Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wróg twój się kryje jak szczur.
Musicie, musicie, musicie
Za kark wziąć i strącić go z chmur.
I poszli szaleni zażarci,
I poszli zabijać i mścić,
I poszli jak zawsze uparci,
Jak zawsze za honor się bić.

Czerwone maki na Monte Cassino
Zamiast rosy piły polską krew… (…)”

„(…)Choć Polska daleko jest stąd, (…)”

Feliks Konarski



Mikołaj Troicki wspominał: 
"Baczność. Chłopcy przypadło nam w udziale w imieniu narodu polskiego 
zawiesić nasz nieśmiertelny sztandar na gruzach Berlina". 
Kapral Karpowicz wywiesił sztandar

ŻOŁNIERZE 1 DYWIZJI PIECHOTY IM. TADEUSZA 
KOŚCIUSZKI ZAWIESILI POLSKĄ FLAGĘ
NA KOLUMNIE ZWYCIĘSTWA 
W BERLINIE



Barwy narodowe towarzyszyły walce 
o wolną i demokratyczną Polskę



USTAWA 
z dnia 20 lutego 2004 r. 

o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

(…)
„Art. 6a.

Ustanawia się dzień 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. (...)”

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski



A na koniec…

Wywieś flagę…!

Klasa 1ARhttps://naszswiat.it/aktualnosci/dzien-polonii-polakow-za-granica-list-kierownik-
wydzialu-konsularnego-ambasady-rp-w-rzymie/attachment/polska-flaga-dziecko/
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