2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto, które wprowadzone zostało
na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. na 2 maja. Po raz pierwszy obchodzono je
2 maja tego samego roku.
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Dlaczego Dzień Flagi obchodzimy 2 maja?
Data ta nie jest przypadkowa i ma swoje uzasadnienie historyczne. Jedno z nich to
fakt, że 2 maja 1945 roku polscy żołnierze z 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało
-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa - Siegessäule oraz na Reichstagu w Berlinie.
Zdobywając stolicę hitlerowskich Niemiec, polscy żołnierze przyczynili się
do zakończenia II wojny światowej oraz działań zbrojnych w Europie. W czasach PRL-u
2 maja, a więc po Święcie Pracy, obywatele mieli nakaz zdejmowania białoczerwonych flag, tak aby nie były one eksponowane podczas nieuznawanego przez
władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. W tym samym dniu obchodzone
jest również Święto Polonii i Polaków za granicą.

Jak obchodzimy Święto Flagi?
2 maja organizowane są różnego rodzaju akcje oraz manifestacje patriotyczne. Jedna
z największych akcji, która miała miejsce w Dzień Flagi 2009, odbyła się w Bytomiu.
Ponad 500 osób utworzyło biało-czerwoną flagę z przygotowanych wcześniej i
uniesionych w jednakowym czasie parasolek.
Obecnie popularne stało się noszenie w Dniu Flagi kokardy narodowej. Zwyczaj ten
zapoczątkował prezydent Lech Kaczyński, a kontynuowany był zarówno przez
Bronisława Komorowskiego, jak i Andrzeja Dudę. Dodatkowo 2 maja wielu Polaków
wywiesza w swoich domach polską flagę.

Co oznacza biel i czerwień na polskiej fladze?
Flaga jest znakiem symbolizującym suwerenność państwową lub narodową. Jej
wygląd zwykle nawiązuje do tradycji historycznej państwa. Polska flaga składa się z
dwóch równych, poziomych pasów - białego i czerwonego. Oficjalnie została uznana
za symbol narodowy w 1919 roku, 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. Poza granicami Polski,
oficjalnym symbolem naszego kraju jest flaga z polskim orłem na białym pasie. Używa
się jej jedynie w celach dyplomatycznej reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej.

Święto Flagi na świecie
Oprócz Polski, Święto Flagi obchodzi się również w licznych innych krajach, m.in.
w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Finlandii, Turkmenistanie, na Litwie,
Ukrainie i w Chinach.
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