04 maja 2021

„Szanujmy barwy narodowe, bądźmy wdzięczni żołnierzom, którzy służą pod biało –
czerwoną”

2 maja przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, z okazji Święta Flagi, Wojsko Polskie
zorganizowało uroczyste podniesienie biało-czerwonej flagi na maszt. Dziś zostało także podniesionych 35
flag biało-czerwonych, które ustawione zostały w kontur Polski.
- To wokół polskiej flagi jednoczymy się my Polacy. To wokół biało – czerwonej jednoczą się nasi rodacy poza granicami
naszego kraju. Biało – czerwona, która ukształtowała się na przestrzeni wieków jest symbolem wyróżniającym Polskę i
Polaków - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas uroczystego podniesienia flagi na Placu
Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie.
- Dziś żołnierze Wojska Polskiego noszą biało – czerwoną na ramionach. Z tą flagą służą poza granicami naszego kraju
będąc ambasadorami Polski, dumnie dbając o bezpieczeństwo naszych sojuszników i naszej ojczyzny. Ale żołnierze z biało –
czerwoną na ramieniu służą także w Polsce, służą pomocą wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują, walczą z epidemią.
Możemy ich spotkać w szpitalach, punktach szczepień - mówił podczas uroczystości minister Błaszczak.
Szef MON przypomniał, że jesteśmy winni szacunek barwom narodowym każdego dnia i wdzięczność wszystkim
żołnierzom, którzy służą pod biało – czerwoną. - Bądźmy wdzięczni i szanujmy żołnierzy Wojska Polskiego, gdyż to oni
stanowią o naszym bezpieczeństwie. Bądźmy dumni z biało – czerwonej, szanujmy barwy narodowe nie tylko w Dniu Flagi,
ale także na co dzień – dodał szef MON.
Ustanowiony w 2004 roku Dzień Flagi przypomina o szacunku do barw narodowych oraz do innych symboli Polski, ma
także propagować wiedzę o nich.
***
„SZANUJ FLAGĘ JAK WOJSKO POLSKIE” – akcja MON i Wojska Polskiego
Przed Dniem Flagi i Świętem Narodowym 3 maja żołnierze Wojska Polskiego przypominają o najważniejszych zasadach
prezentowania barw narodowych. W tym czasie w oknach, na balkonach, na budynkach, Polacy wywieszają biało-czerwone
flagi by poczuć jedność, radość i dumę. Warto wiedzieć, że „w świecie flag jest hierarchia, jak w wojsku” i obowiązuje
protokół flagowy. Żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP z całej Polski nagrali filmiki z przesłaniem „SZANUJ
FLAGĘ JAK WOJSKO POLSKIE”.
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Zobacz spot: https://www.youtube.com/watch?v=qeEc4MXc41w&t=3s
Polska flaga ma proporcje 5:8, te i inne praktyczne informacje można znaleźć na internetowych planszach, a także na
wystawach, które można obejrzeć na ogrodzeniach szpitali wojskowych w 17 miastach: w Lublinie, Bydgoszczy, Żarach,
Wałczu, Ełku, Szczecinie, Helu, Opolu, Krynicy, Busku-Zdroju, Ciechocinku, Lądku-Zdroju, Wrocławiu, Krakowie, Dęblinie,
Gdańsku i w Warszawie.

>>> GALERIA - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
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