
 

Dzień Flagi 2020 

              Dzień Flagi w 2020 roku wypadał tradycyjnie 2 maja. Choć święto to 

wprowadzone zostało do kalendarza już kilkanaście lat temu, to jednak nadal nie 

wszyscy zdają sobie sprawę z tego, co to za święto Dzień Flagi i jak jest 

obchodzony w Polsce 2 maja.  

           Data Dnia Flagi jest stała, dlatego święto to rokrocznie przypada w tym 

samym terminie, czyli 2 maja. W 2020 Dzień Flagi wypadał w sobotę. Dzień 

Flagi przypada pomiędzy dwoma innymi świętami, które są ustawowo wolne 

(Święto Pracy 1 Maja i Święto Konstytucji 3 Maja).   

        Data 2 maja na święto Dnia Flagi nie została jednak wybrana 

przypadkowo. Pierwszym powodem było to, że w czasach PRL-u, w tym dniu 

zdejmowano flagi państwowe po 1 maja, by nie były eksponowane w dniu 

zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. Drugim 

powodem było założenie 2 maja 1945 roku biało-czerwonej flagi na Kolumnie 

Zwycięstwa - Siegessaule oraz na Reichstagu w Berlinie, przez polskich 

żołnierzy zdobywających stolicę hitlerowskich Niemiec. 

 

        Dzień Flagi, inaczej Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie 

święto, które wprowadzone zostało na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku.  

2 maja organizowane są różnego rodzaju akcje oraz manifestacje patriotyczne. 

Jedna z największych akcji, która miała miejsce w Dzień Flagi 2009, odbyła się 

w Bytomiu.  Ponad 500 osób utworzyło biało-czerwoną flagę z przygotowanych 

wcześniej i uniesionych w jednakowym czasie parasolek.    

      Obecnie popularne stało się noszenie w Dniu Flagi kokardy narodowej. 

Zwyczaj ten zapoczątkował prezydent Lech Kaczyński, a kontynuowany był 

zarówno przez Bronisława Komorowskiego, jak i Andrzeja Dudę.  

Dodatkowo 2 maja wielu Polaków wywiesza w swoich domach polską flagę. 

 

Co ciekawe, w Święto Flagi 2 maja obchodzone jest także Dzień Polonii i 

Polaków za Granicą. Oprócz Polski, święto własnej flagi obchodzą także inne 

kraje, m.in. Stany Zjednoczone, Meksyk, Argentyna, Finlandia, Ukraina, Litwa 

czy Chiny.   

 



 

 

A teraz już zadanie dla Was. 

Przypomnijmy sobie jakie kolory ma nasza  flaga (biało – czerwony) .  

Rozwiąż zagadkę: 

Biel jest na niej i czerwień, 

powiewa, gdy wiatr się zerwie. 

. 

Przeczytaj lub poproś rodzica o przeczytanie wiersza „Barwy ojczyste”  Czesława 

Janczarskiego 

Barwy ojczyste 

Powiewa flaga, 

gdy wiatr się zerwie, 

A na tej fladze, 

biel jest  i czerwień, 

Czerwień – to miłość, 

Biel serce czyste… 

Piękne są nasze 

barwy ojczyste.        

 

Wykonaj zadanie samodzielnie , wejdź na link, wydrukuj i pokoloruj (Polskie symbole 

narodowe) 
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