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W MAJOWE ŚWIĘTA WYWIEŚMY POLSKIE FLAGI!

    W tym roku, ze względu na trwający stan epidemii, nie odbędą się gminne obchody Święta Narodowego
Trzeciego Maja. W przededniu 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zachęcamy mieszkańców Miasta
i  Gminy  Siewierz  do  wywieszenia  polskiej  flagi  przy  swojej  posesji.  W  ten  sposób  zamanifestujmy  nasz
patriotyzm,  szacunek  oraz  miłość  do  Ojczyzny!  

    W 2018 roku władze samorządowe nieodpłatnie przekazały mieszkańcom naszej gminy flagi narodowe z
okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Przyjmując flagę, jednocześnie przyjęliśmy na
siebie zobowiązanie obywatelskie do jej poszanowania i dumnego eksponowania podczas najważniejszych
świąt  państwowych:  2 maja w Dzień Flagi  Rzeczypospolitej  Polskiej,  w Święto Narodowe 3 Maja oraz
Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada. 
 
    Prawo  do  wywieszania  flagi  ma  każda  osoba,  podkreślając  w  ten  sposób  tożsamość  narodową  oraz
przywiązanie  do  swojego  państwa.  Jednocześnie  pragniemy  podkreślić,  że  flagę  Rzeczypospolitej  Polskiej
należy zawsze otaczać czcią i szacunkiem oraz dbać o to, aby była umieszczana w godnym i honorowym
miejscu. 

    Przypominamy również, że 2 maja w całym kraju obchodzony jest Dzień Flagi - święto, które przypomina
rodakom  o  ważnych  symbolach  narodowych  będących  podstawą  naszej  tożsamości.  Zostało  ono
ustanowione przez Sejm RP w lutym 2004 roku. Ustawa stanowi,  że barwami Polski  są kolory biały i
czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest
koloru  białego,  a  dolny  koloru  czerwonego.  Dopuszcza  się  wieszanie  flagi  w  formie  pionowej  wstęgi:
wówczas  barwa  biała  powinna  znajdować  się  po  lewej  stronie  lub  przy  drzewcu.

    Kolory  flagi  polskiej  towarzyszą  nierozerwalnie  dziejom  historycznym  naszego  narodu.  Czerwień  -
symbolizuje ogień, a także odwagę i waleczność, biel - oznacza wodę, a w zakresie wartości duchowych
czystość i niepokalanie. Te przyjęte przez Sejm barwy rozpowszechniły się bardzo szybko i towarzyszyły
Polakom  we  wszystkich  ważnych  wydarzeniach.  Do  roku  1918  flaga  Polski  była  łączona  z  jej  godłem,
dopiero po odzyskaniu niepodległości, w dniu 1 sierpnia 1919 r. Sejm Ustawodawczy niepodległej Polski
uchwalił  ustawę  o  godle  i  barwach  Rzeczpospolitej  Polskiej,  które  określały  wygląd  flag,  chorągwi  i
sztandarów.  Wtedy  to  doszło  po  raz  pierwszy  do  rozdzielenia  flagi  i  godła.

    Nie zapominajmy o symbolu naszej narodowej dumy i na majowe święta udekorujmy swoje domy
polskimi  flagami.  Wspólnie  zadbajmy  o  to,  aby  w  te  wyjątkowe  dni  nasze  ulice  przybrały  biało-czerwone
barwy. 
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