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Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono 16 lat temu. W ten sposób dołączyliśmy do grona państw aktywnie
podkreślających rolę jednej z naszych największych wartości narodowych. Amerykanie celebrują swoją flagę od niemal 150,
a Szwedzi od 104 lat.
Należy pamiętać, że flaga narodowa i barwy narodowe to nie to samo. Polska flaga ma kształt prostokąta, o długości
boków precyzyjnie opisanych proporcją 5:8. Za to długość wstęgi w barwach narodowych może być dowolna. Ważne, by
szerokość pola białego i czerwonego była identyczna. W przypadku pionowego, podłużnego banera barwa czerwona
musi być po prawej stronie. Wyjątek stanowi udekorowanie trumny. Tam czerwień jest po lewej stronie, natomiast biel nad
sercem zmarłego. Pamiętajmy, że fladze należy się szacunek. Niedopuszczalne jest wypisywanie nazw miejscowości lub
umieszczanie emblematów klubowych, tak popularne w czasie imprez sportowych. To jest znieważenie naszej narodowej
flagi, czyli czyn karalny!
Wbrew pozorom określenie kolorów flagi nie jest takie proste. Popularnie mówimy „biel i czerwień”. Ale odcieni zarówno
bieli jak i czerwieni jest dużo. Zwłaszcza z tą czerwienią wystąpił problem.
Przez wieki był to karmazyn – najszlachetniejszy odcień czerwieni. W 1927 roku, krótko po przewrocie majowym, karmazynowy odcień koloru czerwonego zastąpiono cynobrem, czyli czerwienią o odcieniu pomarańczowym. Wojna zmieniła
ustrój, ale nie zmieniła kolorystyki. Cynober obowiązywał za Bieruta, Gomułki i Gierka. Dopiero w 1980 roku komunistyczne
władze uświadomiły sobie, że ów kolor wprowadzono w kręgach Marszałka Piłsudskiego. Pośpiesznie przywrócono karmazyn i obowiązuje on do dnia dzisiejszego, choć czynione są starania, by to zmienić.
A biel? Biały kolor tak naprawdę nie jest śnieżnobiały. Delikatnie wpada w szaro-srebrny odcień. Pamiętajmy, że w heraldyce jest to kolor srebrny.
A teraz ciekawostka. Powszechnie przyjęto, że na przednim błotniku pojazdu głowy państwa umieszcza się niewielkie
chorągiewki samochodowe nawiązujące do flagi narodowej. Polska jest jedynym państwem w Europie, które nie posiada
specjalnie ustalonej chorągiewki samochodowej prezydenta. Czasem tylko można przy samochodzie zauważyć wojskowy
proporzec w barwach biało-czerwonych, ale nie jest to ani ustawowe weksylium, ani chorągiew Rzeczypospolitej.
Wszyscy powinni znać zapisy Ustawy o godle, barwach i hymnie RP oraz pieczęciach państwowych z dnia 31 stycznia 1980
roku (tekst jednolity Dz. U. z dnia 28 lutego 2018r. Poz. 441). Jej znajomość jest nie tylko wymogiem praktycznym, ale też
patriotycznym obowiązkiem każdego Polaka.
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