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2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 r. Celem święta jest
promowanie szacunku do ﬂagi oraz propagowanie wiedzy o polskiej tożsamości
oraz symbolach narodowych. W tym dniu Polacy z dumą wywieszają ﬂagi w domach
i instytucjach państwowych. 2 maja obchodzimy także Dzień Polonii i Polaków za
Granicą.
Źródło: gov.pl

Źródłem dzisiejszych barw narodowych jest herb Królestwa

Polskiego i herb Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Decyzją Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 roku ustalono:
„Izba senatorska i poselska po wysłuchaniu wniosków Komisyi sejmowych, zważywszy
potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni łączyć się wszyscy Polacy, postanowiły
i stanowią:
Art. 1 – Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego oraz Wielkiego
Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym.
Art. 2 – Wszyscy Polacy (...) te kolory nosić mają w miejscu, gdzie takowe oznaki dotąd
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noszonymi były”.
W 1919 r. kolory biały i czerwony uznano oﬁcjalnie za polskie barwy narodowe. Obecnie
kwestie Polskich barw narodowych reguluje Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle,
barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej: „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. Przy umieszczaniu barw
Rzeczypospolitej Polskiej w układzie pionowym kolor biały umieszcza się po lewej stronie
płaszczyzny oglądanej z przodu. Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki ﬂagi
państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest
prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie”.
Poza Polską, święto ﬂagi państwowej obchodzone jest m.in. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie,
Finlandii, Turkmenistanie, Ukrainie, na Litwie i w Chinach.
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