Biuro Programu "Niepodległa" zaprasza na Dzień Flagi do akcji #mojaflaga
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Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza wszystkie Polki i Polaków oraz przyjaciół Polski do akcji
#mojaflaga, czyli wywieszenia biało-czerwonej przy okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Ambasadorami akcji są wszyscy, którzy wywieszają flagę podczas świąt państwowych lub w ważnych
momentach życia. Wystarczy zrobić sobie zdjęcie z flagą i opublikować je w mediach społecznościowych
z oznaczeniem #mojaflaga i #niepodległa.
W 2019 roku wywieszenie flagi ma dodatkowy, symboliczny charakter. Poza 15. rocznicą ustanowienia
święta flagi obchodzimy również 100. rocznicę uchwalenia przez Sejm niepodległej Polski ustawy o
godle i barwach (w której po raz pierwszy pojawił się zapis o fladze).
Poza promocją akcji w mediach społecznościowych, „Niepodległa – #mojaflaga” widoczna będzie w
mediach tradycyjnych oraz innych środkach przekazu. Tradycyjnie „Niepodległa” pojawi się w
ciekawych lokalizacjach. We współpracy z PKP zaproszenie do akcji będzie prezentowane w pociągach i
na dworcach. Zobaczyć je będzie można także na polskich lotniskach i w warszawskim metrze.
Ciekawostki
Symbole narodowe, w tym m.in. flaga, są czynnikiem łączącym Polaków. Potwierdzają to badania
Narodowego Centrum Kultury z 2016 roku dotyczące m.in. symboli państwowych. Znakomita
większość Polaków, aż 94% uznała wtedy, że patriotyzm polega m.in. na okazywaniu szacunku
fladze i innym symbolom narodowym.
Znaczenie bieli i czerwieni, kolorów nawiązujących do białego orła na czerwonej tarczy
herbowej, zamanifestowano w spektakularny sposób m.in. 3 maja 1792 r., czyli w pierwszą
rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji. Kobiety manifestowały poparcie dla
Konstytucji w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie zakładając białoczerwone szarfy. Było to najprawdopodobniej pierwsze publiczne i powszechne podkreślenie
znaczenia połączenia tych kolorów. Biało-czerwone barwy towarzyszyły też Polakom w okresie
Księstwa Warszawskiego i powstań narodowych.
Pierwsza regulacja prawna dotycząca barw narodowych została przyjęta w 1831 r. przez Sejm
Królestwa Polskiego. Uznano wtedy, że ze względu na potrzebę stworzenia wspólnego symbolu
łączącego Polaków, będzie nim Kokarda Narodowa w kolorach białym i czerwonym.
O fladze w kolorach białym i czerwony wspomniano po raz pierwszy w akcie prawnym w
przywołanej już uchwale Sejmu Ustawodawczego z 1919 roku.
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