Święto Flagi Państwowej.
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Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzony corocznie w dniu 2 maja, jest
obecnie jednym z najmłodszych świąt państwowych w Polsce. Święto ma popularyzować
wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Dzień Flagi ustanowił Sejm 20 lutego
2004 roku ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, którą
Prezydent RP podpisał 16 marca 2004 roku. Ustawa określa, że barwami Rzeczypospolitej
Polskiej są kolory biały i czerwony. Na flagach układa się je w dwóch poziomych, równoległych
pasach tej samej szerokości. Górny pas jest koloru białego, a dolny czerwonego. W symbolice
polskiej flagi biel pochodzi oficjalnie 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 zawsze u góry, ponieważ w polskiej
heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

Pierwotnie polską barwą narodową był karmazyn uważany za najszlachetniejszy z kolorów,
wykorzystywany jako symbol dostojeństwa i bogactwa. Z uwagi na cenę barwnika potrzebnego
do uzyskania tego koloru, mało kto mógł sobie na niego pozwolić, dlatego też był on
wykorzystywany jedynie przez najbogatszą szlachtę i dostojników państwowych. Barwy bała i
czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792 roku. Podczas obchodów
pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej, czyli Konstytucji, polskie damy wystąpiły
wówczas w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie nałożyli na siebie
szarfy biało-czerwone. Nawiązano tą manifestacją do heraldyki Królestwa Polskiego – Białego
Orła na czerwonej tarczy herbowej.

Po raz pierwszy polska flaga została skodyfikowana uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego z 7
lutego 1831 roku. Te przyjęte przez Sejm barwy rozpowszechniły się bardzo szybko i
towarzyszyły Polakom we wszystkich ważnych wydarzeniach. Były symbolem państwa, które
nie istniało, i narodu, który pod tymi barwami wybijał się na niepodległość. Barwy te były
noszone na kokardach podczas wszystkich powstań niepodległościowych XIX wieku. W 1919
roku biel i czerwień uznano oficjalnie za barwy państwowe.
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