29 kwietnia 2021
„SZANUJ FLAGĘ JAK WOJSKO POLSKIE” - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Załoga KTO Rosomak z 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej przypomina, że polska flaga musi być czysta
i mieć czytelne barwy. Żołnierze z Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Libanie mówią o tym, że polską flagą
nie oddaje się honorów żadnej osobie i nie pochyla się jej przed żadną inną flagą, ani znakiem. Ze spotu można
dowiedzieć się, że każda flaga ma swoje miejsce w szeregu. Jeśli są dwie lub cztery flagi, Biało-Czerwona stoi
pierwsza z lewej, jeśli trzy – stoi w środku.
Szef Centrum Weterana płk Szczepan Głuszczak przypomina, że biało-czerwoną flagę można ułożyć na
trumnie zasłużonej osoby, wzdłuż, tak by biały pas był nad sercem zmarłego.
Szer. Mateusz Masternak, utytułowany bokser, wzywa „nie pisz po fladze”. Również inni żołnierze mówią o
najczęstszych błędach i przypominają: „nie przykrywaj flagą pomnika, nie przykrywaj tablicy pamiątkowej przed
odsłonięciem”, „polska flaga nie jest obrusem, ani opakowaniem prezentu”, „nie przecinaj biało-czerwonej
wstęgi 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 podkreśla „Biało-Czerwona łączy nas wszystkich - traktujmy ją z
honorem”.
Pilot F-16 z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego wyjaśnia czym jest biało-czerwona szachownica, a marynarz z 8
Flotylli Obrony Wybrzeża czym różni się bandera wojenna od flagi. Czołgista z 1 Warszawskiej Brygady
Pancernej tłumaczy, co zrobić ze zniszczoną flagą, trzeba z szacunkiem rozdzielić jej barwy.
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.
W niedzielę 2 maja o godzinie 10.00, rozpocznie się uroczyste podniesienie flagi RP przez żołnierzy Wojska
Polskiego na 35 masztach ustawionych w kontur Polski na pl. Piłsudskiego w Warszawie.
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