
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Flaga – to symbol państwowości. Ukazywanie przynależności narodowej poprzez barwy na 

fladze  jest  powszechnie  stosowanym  kodem  między  ludźmi  na  globie  ziemskim.  W  wielu 

państwach  święto  flagi  już  od  dawna  znalazło  swoje  miejsce  w  kalendarzu.  Dzień  flagi  mają 

między innymi: Stany Zjednoczone, Finlandia, Meksyk, Ukraina, Litwa. A Polska?

Podstawowym aktem prawnym regulującym polskie symbole narodowe jest Ustawa z dnia 

31  stycznia  1980  r.  o  godle,  barwach  i  hymnie  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  o  pieczęciach 

państwowych  (Dz.  U.  1980  Nr  7  Poz.  18  z  późniejszymi  zmianami,  tekst  jednolity).  Ustawa 

powyższa wielokrotnie była nowelizowana. Jedną z najpoważniejszych zmian było wprowadzenie 

Święta  Flagi.  Zapoczątkował  je  poselski  projekt  z  15  października  2003r.,  który  zakładał 

ustanowienie  Dnia  Flagi  RP  w  dniu  2  maja.  Z  inicjatywą  wystąpili  posłowie  Platformy 

Obywatelskiej. W trakcie prac nad zmianami legislacyjnymi senatorowie zaproponowali poprawkę 

dotyczącą wprowadzenia święta  Orła Białego.  Jednak poprawkę tę Sejm odrzucił  i  uchwalono 

Dzień  Flagi  Rzeczypospolitej  Polskiej.  W  ustawie  z  dnia  20  lutego  2004r.  o  zmianie  ustawy

o  godle,  barwach  i  hymnie  Rzeczypospolitej  w  dodanym  artykule  6a  dzień  2  maja  został 

ustanowiony Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustanowienie dnia 2 maja świętem miało swoje uzasadnienie w historii. 2 maja był dniem

w Rzeczypospolitej  Ludowej  obowiązkowego zdejmowania flagi  po  Święcie  Pracy,  z  uwagi  na 

zakaz obchodzenia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ustawa o dniach wolnych od pracy

z 18 stycznia 1951 roku znosiła trzeciomajowe święto. Powodów było kilka. Święto Konstytucji

3  Maja tradycyjnie wiązało się z walką Polaków o niepodległość od zaborów podczas rządów 

komunistycznych  w  Polsce.  W  tym  dniu  odbywały  się  akcje  protestacyjne,  manifestacje, 

upominanie się o wolność i państwowość. Ponadto Dzień 3 maja od 1920 roku stał się oficjalnie 

ogólnopolskim  świętem  religijnym,  gdyż  Kościół  Katolicki  obchodzi  w  tym  dniu  uroczystość 

Najświętszej  Maryi  Panny  Królowej  Polski.  W  ten  sposób  od  2004  roku  w  Polsce  –  dzień 

zdejmowania flagi stał się dniem jej uhonorowania. W tym dniu przypada też rocznica z okresu II 

Wojny Światowej, gdy w 1945r. została przez polskich żołnierzy zawieszona w Berlinie flaga biało 

– czerwona, symbolicznie kończąc epokę okupacji nazistowskiej. W dniu 2 maja przypada także 

Dzień Polonii i Polaków za granicą.

Dzień ten jest świętem coraz bardziej docenianym i towarzyszą mu wyjątkowe obchody. 

Uczące  się  szacunku  do  flagi  dzieci  w  okolicy  tego  święta,  przygotowują  uroczystości

w przedszkolach i szkołach. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, 

oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych  oraz  innych  form  wychowania 

przedszkolnego nakłada osiągnięcie między innymi celu edukacyjnego w postaci znajomości godła 

i  flagi  Polski  przez  dzieci.  (Załącznik  do  Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia

23 grudnia 2008r., Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz. 17).

Święto flagi obchodzimy czynnie wyrażając nasz szacunek do symbolu narodowego. Flagi 

powiewają na naszych domach, blokach. Odbywają się różne uroczystości i artystyczne występy. 

Społeczne zaangażowanie szczególnie widać poprzez różnego rodzaju akcje. Przykładem są biegi 



flagi,  które  odbywają  się  między  innymi  w  Kaliszu,  Darłowie,  Nowogrodzie  Bobrzańskim. 

Przykładowe projekty związane z flagą, to: flaga z biało – czerwonych parasolek uniesionych przez 

500 osób w Bytomiu w 2009r.; ogromna flaga o wymiarach 100 metrów na 3 metry szerokości 

niesiona w Poznaniu w 2010r.; flaga z białych i czerwonych kartek podniesionych przez ponad 600 

osób w Świnoujściu w 2011r.

Flagą wyrażamy emocje nie tylko w dni tego święta. Przykładem jest lato 2012 roku, czyli  

czas sportowej rywalizacji państw w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Obywatele wszystkich 

biorących udział państw mają swoje flagi na ubraniach, w rękach, na samochodach, wymalowane 

barwy  kraju  na  twarzach.  Polscy  kibice  w  trakcie  meczu  rozłożyli  na  rękach  flagę  narodową

o wymiarach 53 metry na 30 metrów, co dało ok 1,6 tysiąca metrów kwadratowych. Jest to dowód 

na duże społeczne i spontaniczne zaangażowanie w budowanie odrębności narodowej.

POGOTOWIE FLAGOWE®


