
POLSKIE SYMBOLE 
NARODOWE
"MAZUREK DĄBROWSKIEGO"



Państwo jest formą organizacji społeczeństwa, które posiada własne
terytorium i politykę.

Naród jest trwałą wspólnotą ludzi, którzy mają wspólną świadomość oraz
tożsamość społeczną i kulturową.

Symbole narodowe podkreślają charakter i niezależność kraju, do którego należą.

Najczęściej wywodzą się z historii danego narodu, co sprawia, że służą budowaniu postaw
patriotycznych. Patriotyzm jest postawą zakładającą miłość, oddanie i szacunek dla własnej
ojczyzny; patriota jest gotowy do wyrzeczeń i poświęceń na rzecz własnego narodu w czasie,
który tego wymaga, ale kultywuje także tradycję i kulturę swojego kraju w czasie pokoju.
Do polskich symboli narodowych zaliczamy flagę, godło oraz hymn.



Polska flaga istnieje 
w dwóch 
wariantach -
pierwszy zawiera 
tylko barwy Polski, 
drugi ma 
dodatkowo polskie 
godło pośrodku 
białego pasa.



Godło Polski to zwrócony w prawo orzeł biały

w złotej koronie, ze złotymi szponami

i dziobem. Jedna z legend o Lechu, czyli

założycielu państwa Polan głosi, iż podczas

podróży ujrzał on na drzewie wyjątkowo duże

gniazdo. W gnieździe siedział orzeł biały, który

pilnował swoich dzieci. Kiedy zauważył Lecha,

rozpostarł szeroko skrzydła na tle

zachodzącego słońca; spowodowało to

zachwyt Lecha, który postanowił w tym miejscu

osiąść i założyć gród (współczesne Gniezno),

a także umieścić orła we własnym herbie.

W późniejszym czasie orzeł znalazł swoje

miejsce na monetach, chorągwiach i tarczach

państwa Piastów.

Godło widnieje na budynkach administracji

publicznej w Polsce, a także w sądach oraz

szkołach. Dodatkowo godło znajduje się na

wszystkich polskich monetach.



Hymn państwowy to uroczysta, oficjalna pieśń
o patriotycznym charakterze; stanowi jeden
z symboli państwowych. W czasie polskiej historii
funkcję hymnu pełniło kilka utworów.
Najważniejsze z nich to Bogurodzica, Gaude
Mater Polonia, Rota oraz Mazurek
Dąbrowskiego, czyli aktualny hymn.

• Obecnie rolę hymnu Polski
pełni Mazurek Dąbrowskiego.
Początkowo był nazywany Pieśnią
Legionów Polskich we Włoszech. Tekst
stworzył Józef Wybicki w 1797 roku we
Włoszech. Pierwsze publiczne
odtworzenie Mazurka Dąbrowskiego na
ziemi polskiej miało miejsce z okazji
powstania Księstwa Warszawskiego w
1807 roku w Kargowej. W 1927 roku pieśń
stała się oficjalnym hymnem
Rzeczypospolitej Polskiej.

Józef Wybicki autor słów Mazurka Dąbrowskiego



Najstarsze zachowane nagranie Mazurka Dąbrowskiego w wykonaniu Stanisława 

Bolewskiego. Wydane w 1901 roku najprawdopodobniej na terenie zaboru

austriackiego.



Kopia 
rękopisu Mazurka 
Dąbrowskiego Józefa 
Wybickiego


