29 kwietnia 2021
SZANUJ FLAGĘ JAK WOJSKO POLSKIE

Przed Dniem Flagi i ■wi■tem Narodowym 3 maja, ■o■nierze Wojska Polskiego przypominaj■
o najwa■niejszych zasadach prezentowania barw narodowych. W tym czasie w oknach, na
balkonach, na budynkach, Polacy wywieszaj■ bia■o-czerwone flagi, by poczu■ jedno■■,
rado■■ i dum■. Warto wiedzie■, ■e „w ■wiecie flag jest hierarchia, jak w wojsku” i
obowi■zuje protokó■ flagowy. ■o■nierze wszystkich rodzajów Si■ Zbrojnych RP z ca■ej
Polski nagrali filmiki z przes■aniem „SZANUJ FLAG■ JAK WOJSKO POLSKIE”.
Za■oga KTO Rosomak z 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej przypomina, że polska flaga musi
by■ czysta i mie■ czytelne barwy. ■o■nierze z Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Libanie
mówi■ o tym, ■e polsk■ flag■ nie oddaje si■ honorów ■adnej osobie i nie pochyla si■ jej przed
■adn■ inn■ flag■, ani znakiem. Ze spotu mo■na dowiedzie■ si■, ■e ka■da flaga ma swoje
miejsce w szeregu. Je■li s■ dwie lub cztery flagi, Bia■o-Czerwona stoi pierwsza z lewej, je■li trzy –
stoi w ■rodku.
Szef Centrum Weterana p■k Szczepan G■uszczak przypomina, ■e bia■o-czerwon■ flag■ mo■na
u■o■y■ na trumnie zas■u■onej osoby, wzd■u■, tak by bia■y pas by■ nad sercem zmar■ego.
Szer. Mateusz Masternak, utytu■owany bokser, wzywa „nie pisz po fladze”. Równie■ inni
■o■nierze mówi■ o najcz■stszych b■■dach i przypominaj■: „nie przykrywaj flag■ pomnika, nie
przykrywaj tablicy pami■tkowej przed ods■oni■ciem”, „polska flaga nie jest obrusem, ani
opakowaniem prezentu”, „nie przecinaj bia■o-czerwonej wst■gi na otwarcie - to polskie barwy
narodowe”.
Szer. Magdalena Warakomska, z 1 Podlaskiej Brygady OT, reprezentantka Polski w short tracku na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu podkre■la „Bia■o-Czerwona ■■czy nas
wszystkich - traktujmy j■ z honorem”.
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Pilot F-16 z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego wyja■nia czym jest bia■o-czerwona szachownica, a
marynarz z 8 Flotylli Obrony Wybrze■a czym ró■ni si■ bandera wojenna od flagi. Czo■gista z 1
Warszawskiej Brygady Pancernej t■umaczy, co zrobi■ ze zniszczon■ flag■, trzeba z szacunkiem
rozdzieli■ jej barwy.
Polska flaga ma proporcje 5:8, te i inne praktyczne informacje mo■na znale■■ na internetowych
planszach, a tak■e na wystawach, które mo■na obejrze■ na ogrodzeniach szpitali wojskowych w
17 miastach: w Lublinie, Bydgoszczy, ■arach, Wa■czu, E■ku, Szczecinie, Helu, Opolu, Krynicy,
Busku-Zdroju, Ciechocinku, L■dku-Zdroju,
Wroc■awiu, Krakowie, D■blinie, Gda■sku i w
Warszawie.
W niedziel■ 2 maja o godzinie 10.00, rozpocznie si■ uroczyste podniesienie flagi RP przez
■o■nierzy Wojska Polskiego na 35 masztach ustawionych w kontur Polski na pl. Pi■sudskiego w
Warszawie.
Wi■cej informacji i materia■y do pobrania dost■pne na stronie:
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