
 

 

2 MAJA - DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

Pra, pra… flaga 

Pierwotny człowiek dość wcześnie dostrzegł potrzebę i korzyści z przedłużenia 

swojego ramienia „drzewcem” z „czymś” na końcu. Nasz praprzodek najpierw wziął kij do 

ręki, potem go zaostrzył i zrobił dzidę, oszczep… Do tej dzidy coś przymocował, może 

kawałek skóry lub włosia z upolowanego zwierza… lub coś innego, co było ważne, 

widoczne, np. łeb dzikiego zwierza… lub głowę pokonanego przeciwnika… 

Tę pierwotną flagę podniósł, pomachał nią, aby pokazać, gdzie jest, kim jest, aby się 

pochwalić zdobyczą, odgonić groźne zwierzę lub nastraszyć wrogów. Wróciwszy do swej 

pieczary, zatknął ją przy wejściu- jakby chciał powiedzieć: to mój dom, jestem waleczny, 

groźny… Tak to się zaczęło! Tak powstał znak bojowo- rozpoznawczy, używany przed 

pojawieniem się flagi. 

 

FLAGA jest znakiem symbolizującym suwerenność państwową lub narodową. 

Jej wygląd zwykle nawiązuje do tradycji historycznych państwa. Towarzyszyła ona ludzkości 

od zarania dziejów. W ważnych, smutnych lub radosnych chwilach flaga pomagała wyrażać 

emocje, wzmacniała energię i chęć działania. Zachęcała do walki, pracy i modlitwy, 

podkreślała odrębność i przynależność, a drzewce bywały skuteczną bronią. 

Flaga to również jeden z pierwszych wynalazków, przeznaczonych do zdalnego 

przekazywania informacji. Wywieszenie flagi zawsze niesie konkretne treści, które wyrażane 

są najczęściej symbolicznie i wtedy działają najmocniej. (Pierwsze udokumentowane użycie 

flagi z białej tkaniny miało miejsce w Chinach (I - III w. n.e.) w celu poddania się). 



Polska flaga - według obowiązującej normy to prostokąt o proporcjach boków 5:8, 

podzielony na dwa poziome pasy- biały górny i czerwony u dołu. Początkowo polską barwą 

był karmazyn- symbol bogactwa i dostojeństwa- uzyskiwany z wyjątkowo drogiej koszenili 

(barwnika robionego z larw czerwca). 

W związku z tym na chorągiew w barwach Królestwa, mogła sobie pozwolić jedynie 

zamożna szlachta oraz państwowi dostojnicy. Kiedy używanie chorągwi i sztandarów stawało 

się coraz bardziej popularne w czasie wojen i bitew, barwa ta naturalnie przeszła w tańszy 

czerwony odcień. 

Oficjalnie została uznana w 1919 r., po latach zaborów, w rok po uzyskaniu przez 

Polskę niepodległości. 

Same barwy biel i czerwień- już wcześniej były uznawane za narodowe. Jako jedne 

z nielicznych na świecie mają pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu 

Królestwa polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni- rycerza 

galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych 

tłach tarcz herbowych. Na fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce 

ważniejszy jest kolor godła niż tła. 

Na niektórych flagach można zobaczyć herb Rzeczypospolitej, czyli tarczę z orłem 

w koronie. Trzeba wiedzieć, że taka flaga ustawowo jest zarezerwowana wyłącznie dla 

polskich placówek dyplomatycznych, portów, lotnisk oraz statków, gdzie jest używana jako 

bandera. 

Dopuszczono ją także do używania przez wojsko, ale tylko poza granicami kraju lub 

w kontaktach z zagranicą. Jest oficjalnym symbolem naszego kraju. 

 

 

 



ETYKIETA FLAGOWA 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami flagę można wywieszać zawsze. Jednak 

jeszcze kilkanaście lat temu tak nie było i trzeba ją było zdejmować 2 maja, by nie wisiała 

3 maja. 

Stawianie masztów i wieszanie na nich flag jest zarezerwowane dla instytucji 

publicznych. Flaga nie może też dotykać ziemi, podłogi, bruku, wpadać do kałuży. Nie można 

jej brudzić ani po niej pisać. Flaga, którą eksponujemy powinna być czysta, niewyblakła 

i niepostrzępiona. 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, każdy 

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo wywiesić flagę państwową w swoim domu, 

a także w oknie lub na balkonie. Szerokość takiej flagi nie może być mniejsza niż 1/3 

długości drzewca lub większa niż ½ jego długości, Drzewce najczęściej są umieszczone pod 

kątem ok. 45 stopni do ściany budynku, ale można je również umieścić poziomo. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zastrzega, że flag państwowych 

nie powinno się wywieszać w dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze. Należy je też jak 

najszybciej zdjąć w czasie burzy czy śnieżycy. 

Nie wolno podniszczonej flagi wyrzucać do kosza ani poniewierać po domowych 

kątach. Etykieta nakazuje spalić ją w prywatnym miejscu. 

W oficjalnych ceremoniach flaga państwowa RP w obecności flag innych państw 

powinna być umieszczona na pierwszym miejscu po lewej stronie, a po niej - po prawej 

stronie będą następować kolejne flagi suwerennych państw umieszczone w porządku 

alfabetycznym ich nazw (zgodnie z alfabetem polskim lub angielskim). 

Polska praktyka protokolarna różnie traktuje eksponowanie flag. Na zewnątrz stosuje 

się opisaną wcześniej zasadę. Natomiast wewnątrz pomieszczeń można zastosować prawo 

przysługujące gospodarzowi do kurtuazyjnego ustąpienia pierwszeństwa na rzecz flagi gościa. 

 

ŚWIĘTO FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między 

świętami 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja). Tego samego dnia 

jest obchodzony Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 

2 maja nie jest dniem wolnym od pracy. Dzień Flagi RP to jedno z najmłodszych świąt 

państwowych w Polsce. Zostało ustanowione, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości 

oraz symbolach narodowych. 



Co prawda Senat w uchwale zaproponował poprawki m.in. zastąpienia Dnia Flagi RP 

Dniem Orła Białego, uznając godło za naczelne wśród symboli RP. Ostatecznie Sejm odrzucił 

poprawkę i 20 lutego ustanowił Dzień Flagi RP. 

W kuluarach mówiło się wtedy, że przeważył za tym argument historyczny. Data ta 

nie jest przypadkowa i ma swoje uzasadnienie. Bowiem w dniu 2 maja 1945 roku polscy 

żołnierze z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało- czerwoną flagę na Kolumnie 

Zwycięstwa oraz na Reichstagu w Berlinie. Zdobywając stolicę hitlerowskich Niemiec. 

2 maja są organizowane manifestacje patriotyczne, akcje, pikniki i koncerty, których 

głównym tematem jest polska flaga narodowa. Kultywuje się również tradycję noszenia 

kokardek w barwach narodowych. 

 

Oprócz Polski święto własnej flagi obchodzą także inne kraje, m.in. Stany 

Zjednoczone, Meksyk, Argentyna, Finlandia, Ukraina, Litwa czy Chiny. 

 

Wszystkim Bursowiczom życzę miłej, patriotycznej majówki. 

 

Pozdrawiam. 

Iwona Kozłowska 


