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Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
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Dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W Belwederze z
tej okazji odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych oraz
flag państwowych organizacjom z kraju i z zagranicy. W uroczystości
uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG
Grzegorz Niemiec. Prezydent RP wyróżnił Flagą RP Bieszczadzki
Oddział Straży Granicznej.

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej został wyróżniony za pełną poświęcenia służbę i pracę,
a także za działalność społeczną. Z rąk prezydenta flagę odebrał Komendant Bieszczadzkiego
Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert Rogoz. W 2018 roku Flagę RP otrzymał Karpacki
Oddział Straży Granicznej, rok wcześniej oddział Nadbużański, a w 2016 - Podlaski. 

Flaga państwowa, będąca symbolem narodowej wspólnoty, jest wyjątkowo ważna dla każdego
Polaka.  Biało-czerwone  barwy  towarzyszą  nam  podczas  najważniejszych  wydarzeń  i
podniosłych  uroczystości  państwowych.  W  Dzień  Flagi  okazujemy  barwom  narodowym
szczególny szacunek,  pamiętamy o naszej  tożsamości  i  czcimy bohaterów,  dzięki  którym
mamy wolną Ojczyznę.

Dzień Flagi RP obchodzimy 2 maja, na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej  Polskiej  z  20  lutego  2004  r.  Polska  flaga  jest  złożona  z  dwóch  poziomych
pasów: białego i czerwonego. Jej kolorystyka oparta jest o barwy godła polskiego – białego orła
w  czerwonym  polu.  W  czasie  m.in.  drugiej  wojny  światowej  kolory  te  były  symbolem
niezłomności narodu i woli zwycięstwa, budziły nadzieję na wolność. Polskie barwy narodowe
po raz pierwszy zostały uregulowane w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r.,
ale historia flagi sięga aż dynastii  Piastów. Zgodnie z Konstytucją barwy narodowe podlegają
ochronie prawnej. Fladze państwowej należny jest szacunek – powinna być zawsze zadbana, a
najbardziej godnym sposobem jej eksponowania jest umieszczenie na drzewcu lub maszcie.
Na  terenie  kraju  polska  flaga  ma  pierwszeństwo  przed  każdą  inną.
Źródło:  http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=514A647E57342355C1
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