
Dzień Flagi 

Rzeczypospolitej 

Polskiej 

2 maja 



Święto wprowadzone na mocy 

ustawy z 20 lutego 2004 roku  

(dokładniej była to zmiana ustawy 

o godle, barwach i hymnie RP)

„wybór dnia 2 maja nie był przypadkowy –  

chodziło o dzień ,w którym Polakom towarzyszą refleksje  

o szczytnych kartach historii Polski,  

wypełnienie wolnego dnia pomiędzy świętami narodowymi,  

oraz podkreślenie obchodów Światowego Dnia Polonii” 

Fragment Uzasadnienia 

 do projektu Ustawy 





Polska posługuje się dwoma oficjalnymi flagami: 

w kraju: prostokątny płat tkaniny o barwach biało-czerwonych, 

za granicą (jako flaga przedstawicielstw dyplomatycznych):  

pośrodku białego pasa godło Rzeczypospolitej Polskiej 
 





Święto przypomina o symbolach narodowych – ich znaczeniu, historii, 

tradycji oraz miejscu, które powinny one zajmować w naszym życiu. 

Możemy się nimi posługiwać nie tylko podczas świat państwowych, ale 

także na co dzień, z zachowaniem należytego szacunku. 

 

Ponieważ jest to także Dzień Polonii, 2 maja zwracamy szczególną uwagę 

na to, że „wszystkich Polaków rozrzuconych po całym świecie (…) łączą te 

dwa kolory – biel i czerwień, które mają przypominać o dokonaniach 

naszych przodków oraz wzmacniać nasze poczucie tożsamości narodowej”. 

 





„Historia uchwalenia polskich barw narodowych wiąże się z Powstaniem 

Listopadowym, a przede wszystkim z detronizacją w dniu 25 stycznia  

1832 roku cara rosyjskiego jako króla Polski” . 

7 lutego 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego podjął uchwałę, w której 

padły słowa: 

„zważywszy na potrzebę 

nadania jednolitej oznaki, pod 

którą winni łączyć się Polacy, 

(…) kokardę narodową sta-

nowić będą kolory herbu 

Królestwa Polskiego i Wiel-

kiego Księstwa Litewskiego, to 

jest kolor biały z czerwonym” 



„Ta ustawa jako pierwsza normowała 

kwestię polskich barw narodowych i zgo-

dnie z prawidłami heraldyki odwoływała 

się do tradycji Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów.  

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 jest u góry, ponieważ w na-

szej heraldyce ważniejszy jest kolor godła 

niż tła”. 

Wykorzystane w prezentacji cytaty 

pochodzą z artykułu Anny-Marii Tylek 

oraz Jana Jasickiego „Gazeta Dzielnicy I 

m. Krakowa”, 2009 r. 

 


























