
2 maja przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Dla uczczenia tego 

wydarzenia uczniowie 4 polskich szkół w Montrealu zebrali się 13 kwietnia przed 

jednym z najpiękniejszych punktów widokowych w mieście, Oratorium św. Józefa 

w Montrealu, aby ułożyć „żywą flagę” z biało-czerwonych plansz. W układaniu 

flagi wzięło udział 150 uczniów. 

Celem projektu było nie tylko podkreślenie znaczenia święta poprzez 

niecodzienną akcję, ale również przybliżenie uczniom znaczenia symboli 

narodowych i integracja pomiędzy poszczególnymi szkołami. 

Patronat nad wydarzeniem sprawował Konsulat Generalny Rzeczypospolitej 

Polskiej w Montrealu oraz Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która 

przekazała uczestnikom sympatyczne upominki związane z parą prezydencką. 

Kierownicy wszystkich szkół otrzymali też biało-czerwone flagi przesłane 

specjalnie na tę okazję przez Pana Prezydenta. 

W wydarzeniu uczestniczyło łącznie ponad 200 osób: uczniów, rodziców, 

nauczycieli, kierowników szkół. Wśród nich znalazła się również odchodząca 

Przewodnicząca Polskiej Rady Szkolnej w Montrealu, pani Weronika Schab. 

Utworzenie „żywej flagi” zostało udokumentowane filmem, który zostanie 

opublikowany w Dzień Flagi, 2 maja, na stronie Konsulatu Generalnego 

Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu: http://www.montreal.msz.gov.pl. 

 

Dzień kolorów narodowych 

W naturze człowieka jest identyfikować się, określać tożsamość, przynależeć, itd. 

Flaga narodowa i godło pełnią, miedzy innymi te właśnie role. Tak jak każda 

organizacja, partia polityczna, czy klub, każde państwo ma swoja flagę, która  jest 

symbolem przynależności narodowej. Z dumą nasi sportowcy noszą barwy 

narodowe, uczestnicząc w olimpiadach. Z dumą również używało jej wojsko 

polskie, w różnych okresach naszej historii. Z dumą powiewamy naszą flagą na 

stadionach świata, dopingując naszych sportowców i zaznaczając nasza obecność. 

http://www.montreal.msz.gov.pl/


W latach 80-tych, w okresie Solidarności, barwy polskie i flaga miały swoista 

wymowę, wskazywały na to, że ruch solidarnościowy, był ruchem narodowym.  

Pierwsze zapisy na temat naszej flagi możemy znaleźć w kronikach Galla Anonima 

z początków XII wieku, kiedy pod władzą Bolesława Krzywoustego polskie oddziały 

szły do bitwy z Czechami. Można je było rozpoznać dzięki chorągwiom z 

wizerunkiem św. Wojciecha. Do końca XIII wieku nie istniała flaga państwa 

polskiego, która identyfikowałaby naród. W tym okresie rycerze używali własnych 

proporców, na których widniały różne symbole narodowe. Dopiero w 1295 roku, 

na znak zjednoczenia ziem, przy okazji koronacji Przemysława II, flaga została 

ujednolicona. Następnie 25 lat później, w 1320 roku Władysław Łokietek utrwalił 

wizerunek orła białego, jako godło i flagę państwa Polskiego. Chorągiew z orłem 

widoczna była na wszystkich wydarzeniach państwa za czasów Jagiellonów. Flaga 

reprezentowała króla polskiego wewnątrz kraju, oraz za granicą. Na nią również 

przysięgali książęta podczas uroczystych hołdów: „mocną i niezruszoną wiarę 

królowi i Koronie Polskiej”.  

W okresie, kiedy państwo polskie przestało istnieć, Polacy zachowali tradycję, oraz 

symbole narodowe, czego przykładem jest flaga polska, która towarzyszyła 

powstańcom z listopada 1830. W kilka miesięcy później, 7 lutego 1831 roku Izba 

Senatorska i Izba Poselska zatwierdziły nadanie oznaki, łączącej wszystkich 

Polaków. Oto cytat z postanowienia:  „Izba Senatorska i Izba Poselska po 

wysłuchaniu Wniosków Komisji Sejmowych, zważywszy potrzebę nadania 

jednostajnej oznaki, pod którą winni się łączyć Polacy, postanowiły i stanowią: 

• Artykuł 1. 

Kokardę Narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego 

Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym. 

• Artykuł 2. 

Wszyscy Polacy, a mianowicie Wojsko Polskie te kolory nosić mają w miejscu gdzie 

takowe oznaki dotąd noszonymi były.” 

Przyjęto na posiedzeniu Izby Poselskiej dnia 7 lutego 1831 roku. 



 

Od początku wiec istnienia polskiego narodu zakorzeniły się w nim głęboko jego 

symbole i utkwiły w pamięci wszystkich Polaków. Wraz z odzyskaniem 

niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała swoje symbole 

narodowe. W dniu 01.08.1919 roku, sejm uchwalił ustawę o godle i barwach 

Rzeczpospolitej Polskiej, które określały specyfikacje oraz wygląd flagi.  

W latach PRL, rząd komunistyczny nakazywał w dniach świąt „narodowych”, 

myślę tu o 22 lipca, 1 maja itp. wywieszać polska flagę. Wszyscy robili to z 

niechęcią i z przymusu, uważając, ze narzucony przez Sowietów rząd 

komunistyczny nie ma prawa identyfikować się z kolorami narodu.  Natomiast w 

dniu 2 maja, (dzisiejszego Święta Flagi) nakazywał zdejmowanie flag, z „troski” o 

to by przypadkiem nie było ich widać dnia 3 maja, czyli w rocznice Konstytucji 3 

maja.  



Święto Flagi, tego roku będzie obchodzone po raz  12. Na tę okoliczność 

przygotowywane są różne uroczystości przez szkoly, gminy i miasta. Na 

zakończenie, nie mogę nie wspomnieć o panu Edwardzie Płonce (PO), którego 

inicjatywa i wysiłek sprawiły, że sejm uchwalił 20 lutego 2004, 2-go maja dniem 

Świeta Flagi. 

 

         

 


