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Narodowe Święto Niepodległości

Polskie święto narodowe obchodzone jest co roku 11 listopada.

Powstało z okazji odzyskania w 1918 roku 

przez Polskę niepodległości po 123 latach.

Rozbicia kraju dokonały Austria, Prusy i Rosja.

Główne obchody odbywają się w Warszawie:

na placu Józefa Piłsudskiego,

przed Grobem Nieznanego Żołnierza z udziałem 

najwyższych władz państwowych.



Narodowe Święto Niepodległości

W Warszawie co roku 11 listopada organizowany jest Bieg Niepodległości,

w którym bierze udział coraz więcej zawodników.

Uczestnicy biegną trasą liczącą 10 km przez główne ulice Warszawy.

Od 2009 roku trasa biegnie:

Aleją Niepodległości, Al. Jana Pawła II, Chałubińskiego,

Anielewicza, Andersa, Marszałkowską i Koszykową.



TORUŃ

W Toruniu obchody narodowe odbywają się co roku na:

* Rynku Staromiejskim,

* Cmentarzu Komunalnym pod pomnikiem gen. Józefa Hallera,

* pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego,

* w Kościele Garnizonowym na pl. Św. Katarzyny odbywa się uroczysta

msza w intencji Ojczyzny.



POLSKIE SYMBOLE NARODOWE

 godło - wizerunek orła białego

 hymn - "Mazurek Dąbrowskiego"

 flaga - biało-czerwona



GODŁO

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej

jest Orzeł Biały w koronie

w czerwonym polu tarczy.



GODŁO

Początki powstania znaku wiążą się z legendarnym twórcą państwa Lechem.

Według legendy założył on swoją stolicę w Gnieźnie,

w miejscu, gdzie było dużo orlich gniazd.

Na pamiątkę tego wydarzenia Lech miał umieścić orła w swoim herbie.

Źródło: Skan z pierwszego tomu dzieła "Polska, jej dzieje i kultura", wyd. 1927 nakładem
"Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego".



GODŁO
Znak Orła Białego z koroną na czerwonym polu tarczy

herbowej pojawił się po raz pierwszy 25 czerwca 1295 roku

w Gnieźnie podczas ceremonii koronacyjnej Przemysła II.

Nakazał on wykonać dla sobie pieczęć, na której był

wielki Orzeł Biały w koronie z obiegającym wokół napisem:

"Bóg przywrócił Polakom zwycięskie znaki".

W ten sposób Orzeł Biały stał się herbem Królestwa Polskiego,

przyjmowanym kolejno przez wszystkich królów polskich.

Żródło: https://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/show-content/publication/edition/2466?id=2466&dirids=1.



HYMN

Pieśń powstała w lipcu 1797 roku

we włoskim miasteczku Reggio Emilia.

To Pieśń Legionów Polskich we Włoszech.

Słowa napisał Józef Wybicki.

Autor melodii, opartej na motywach ludowego mazura jest nieznany.

Pierwszy raz została wykonana publicznie 20 lipca 1797 roku.

Od 26 lutego 1927 Mazurek Dąbrowskiego

- polska pieśń patriotyczna,

stał się oficjalnym hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej.



Józef Rufin Wybicki Jan Henryk Dąbrowski
(1747-1822) (1755-1818)

herbu Rogala herbu Virgo Violatta

Źródło: http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=77133&from=FBC.
Żródło: Unidentified painter - Own work User:MathiasrexMaciej 
Szczepańczyk; https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Henryk_D%C4%85browski.

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=77133&from=FBC
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:19th-century_portrait_paintings_of_men,_artist_and_year_missing
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mathiasrex
https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Henryk_D%C4%85browski


Spotkanie 

w Berlinie w 1806 roku 

H. Dąbrowskiego 

(pierwszy z lewej)
i J. Wybickiego 

(drugi z lewej) 

z Napoleonem.

Źródło: Unknown author, https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Wybicki#/media/Plik:DabrowskiWybickiNapoleon.jpg.



HYMN

Faksymile rękopisu
"Mazurka Dąbrowskiego"

Józefa Wybickiego

Źródło: http://www.anthem.pl/

http://www.anthem.pl/


FLAGA



FLAGA

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy zasadniczej

barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory

biały i czerwony,

ułożone w dwóch poziomych,

równoległych pasach tej samej szerokości,

z których górny jest koloru białego,

a dolny koloru czerwonego.
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