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2 MAJA - DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

   2 maja w całym kraju obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - święto, które przypomina
rodakom o ważnych symbolach narodowych będących podstawą naszej - Polaków tożsamości. Zostało ono
ustanowione przez Sejm RP w lutym 2004 roku. W tym roku dzień po 15. rocznicy wstąpienia Polski do
Unii Europejskiej, będziemy świętować 15-lecie Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

   Data 2 maja nie jest datą przypadkową, ponieważ upamiętnia ona dzień 2 maja 1945 roku, kiedy to na
kolumnie Siegessäule w Berlinie zawisła nasza polska biało-czerwona flaga, która pięknie zasymbolizowała
zakończenie II wojny światowej w Europie. Ponadto w dniu 2 maja obchodzony jest Światowy Dzień
Polonii.
Kolory flagi polskiej towarzyszą nierozerwalnie dziejom historycznym naszego narodu, a są nimi czerwień -
symbolizująca ogień, a także odwagę i waleczność oraz biel oznaczająca 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. W 2019 roku przypada setna
rocznica tego równie wyjątkowego dla historii polskiej flagi wydarzenia.

   Według ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o
pieczęciach państwowych Flagą Polski nazywamy prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej
Polskiej i proporcji 5:8, umieszczony na maszcie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, za flagę Polski uważany
jest wariant z godłem Polski, umieszczonym pośrodku białego pasa.

   Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa
stanowi, że 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.
Dopuszcza się także wieszanie flagi w formie pionowej wstęgi: wówczas barwa biała powinna znajdować
się po lewej stronie lub przy drzewcu.

  W 2018 roku świętowaliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji władze
samorządowe Miasta i Gminy Siewierz nieodpłatnie przekazały mieszkańcom naszej gminy flagi narodowe,
które miały zawisnąć przy każdej posesji podczas najważniejszych świąt państwowych: 2 maja w Dzień
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, w Święto Narodowe 3 Maja oraz Narodowe Święto Niepodległości 11
Listopada.

   Nie zapominajmy o naszym symbolu dumy oraz polskości i udekorujmy na Święta majowe nasze domy i
ulice w biało-czerwone flagi. Zamanifestujmy nasz patriotyzm, szacunek oraz miłości do Ojczyzny.
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