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DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SKORZYSTAJ Z
MINIPRZEWODNIKA "BIAŁO-CZERWONA"
Data publikacji 02.05.2019

Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i
uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach
wzruszeń i radości. Dziś 2 maja obchodzimy Dzień Flagi. Każdy z nas może uczcić BiałoCzerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania.
MSWiA przygotowało specjalny miniprzewodnik „Biało-Czerwona”, który zawiera zasady prezentowania ﬂagi zgodnie z
tradycją i honorem. Warto poznać te zasady.
Publikacja wskazuje między innymi różnice między ﬂagą a barwami narodowymi. Flaga Rzeczypospolitej Polskiej składa
się z dwóch poziomych pasów równej szerokości, białego u góry i czerwonego u dołu, w proporcjach 5:8. Powszechny
zwyczaj umieszczania napisów i rysunków przez kibiców obserwujących zawody sportowe jest dopuszczalny wyłącznie
na barwach narodowych. Te ostatnie nie mają określonych proporcji.
Istnieje wiele form eksponowania barw narodowych np. poprzez noszenie ich w postaci biało-czerwonej kokardy
narodowej w klapie płaszcza, marynarki lub żakietu.
Miniprzewodnik MSWiA przypomina, że na terenie RP ﬂaga państwowa ma zawsze pierwszeństwo przed innymi ﬂagami.
Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek do ﬂagi i propagować
wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.
Te oraz inne ciekawe informacje związane z polskimi barwami narodowymi znajdują się w miniprzewodniku, który jest
dostępny do pobrania.
*****************************************
2 maja w całej Polsce odbywają się uroczystości i wydarzenia związane z Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Dniem Polonii i Polaków za Granicą. Przed południem, na Pl. Zamkowym z udziałem Pary Prezydenckiej RP, Ministra
Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka oraz przedstawicieli służb mundurowych, odbyło się uroczyste podniesienie Flagi
Państwowej na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego. Następnie Prezydent Andrzej Duda z Pierwszą Damą rozdawali
zgromadzonym na Placu Zamkowym mieszkańcom ﬂagi biało-czerwone. W Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczył
nominacje generalskie oﬁcerom Wojska Polskiego. Po południu na dziedzińcu Belwederu Prezydent RP Andrzej Duda
nadał Order Odrodzenia Polski i Ordery Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej osobom zasłużonym w działalność na rzecz
środowisk polonijnych. Prezydent RP wręczył również narodowe ﬂagi przedstawicielom różnych organizacji instytucji,
które działają w Polsce i za granicą.

Dzień Flagi RP został wprowadzony na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej,
uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 r.
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