


Skąd pochodzą nasze barwy?
Zanim stały się one prawdziwie narodowe były przede wszystkim stosowane przez wojsko.  
Jako jedne z nielicznych w świecie mają one pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z dwóch herbów:  
Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Kto zadecydował o ich upowszechnieniu?
Jednoznacznie dali temu wyraz nasi przodkowie, podejmując w toku Powstania Listopadowego w dniu  7 lutego 1831 
roku znamienną uchwałę, która legła u podstaw naszych barw narodowych: 
Izba Senatorska i Izba Poselska po wysłuchaniu wniosków komisji Sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednolitej 
oznaki pod którą winni łączyć się Polacy, postanowiły i stanowią:
 Artykuł 1.  Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Poskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego to 

jest kolor biały z czerwonym.
 Artykuł 2.  Wszyscy Polacy, a mianowicie Wojsko Polskie te kolory nosić maja w miejscu, gdzie takowe oznaki dotąd 

noszonymi były.
Pomysłodawcą tej uchwały był Walenty Zwierkowski, deputowany z Warszawy. Biel pochodzi od bieli Orła będącego 
godłem Królestwa Polskiego i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. 

Dlaczego biel i czerwień?
Oba te godła znajdowały się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na fladze kolor biały jest na górze, ponieważ 
w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż kolor tła. Po upadku powstania, przejęte od wojska przez 
cywilów, stały się symbolem państwa, które chwilowo nie istniało i własnością narodu, który pod tymi barwami 
walczył o swą niepodległość. Tak jak chcieli ustawodawcy, barwy połączyły wszystkich Polaków – tych mieszkają-
cych w zaborze rosyjskim, pruskim, austriackim jak i wywiezionych na Sybir, czy będących na emigracji w różnych 
krajach świata – stały się prawdziwie narodowe. 

Co symbolizują nasze barwy?
Symbolizują największe dzieło naszych przodków w pokojowym zjednoczeniu Europy – Unię Polsko-Litewską. 
Ponad 600 lat temu, dokładnie w dniu 14 sierpnia 1385 roku w Krewie została zawarta unia polsko-litewska, 
w wyniku której Królem Polski został Wielki Książę Litewski Jagiełło. 
Powstało nowe państwo i fakt ten należało zaznaczyć w nowym herbie Polski – odtąd przez prawie 500 lat 
herbem Polski i Litwy będzie czterodzielna tarcza na której przemiennie znajdować się będzie Orzeł Biały 
i litewska Pogoń. Państwo to wytworzyło nową jakość „polskości” o której tak pisał w swej książce „Pamięć 
i tożsamość” Jan Paweł II:
…historycznie polskość ma za sobą bardzo ciekawą ewolucję. Takiej ewolucji nie przeszła prawdopodobnie 
żadna inna narodowość w Europie. Naprzód w okresie zrastania się plemion Polan, Wiślan i innych, to pol-
skość piastowska była elementem jednoczącym: rzec by można, była to polskość „czysta”. Potem przez pięć 
wieków była to „polskość epoki jagiellońskiej”: pozwoliła ona na utworzenie Rzeczypospolitej wielu naro-
dów, wielu kultur, wielu religii. Wszyscy Polacy nosili w sobie tę religijną i narodową różnorodność. Sam po-
chodzę z Małopolski, z terenu dawnych Wiślan, silnie związanych z Krakowem. Ale nawet i tu, w Małopolsce 
– może w Krakowie bardziej niż gdziekolwiek czuło się bliskość Wilna, Lwowa i Wschodu. Zatem, polskość 
to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie. Wydaje się jednak, że ten „jagielloński 
wymiar polskości” o którym wspomniałem, przestał być niestety w naszych czasach czymś oczywistym.

Barwy łączą!
Przyjęcie przez Sejm RP w dniu 20 lutego 2004 roku Dnia Flagi, jest wspaniałym przykładem działania 
ponadpartyjnego. Był to pomysł zwykłych obywateli zrzeszonych w Stowarzyszeniu Rodu Rodziewiczów, 
podjęty przez Koło Platformy Obywatelskiej w Warszawie-Wesołej zrealizowany w wyniku poselskiej ini-
cjatywy Klubu PO, wspartego przez Klub Poselski Prawa i Sprawiedliwości oraz 83 posłów Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej – wbrew woli Senatu, rządu Leszka Millera, Samoobrony, i Ligi Polskich Rodzin. Proces 
legislacyjny przeprowadził Poseł PO, pan Edward Płonka.

Zapamiętaj, bądź dumny – wywieś flagę!
Dzień 2 maja jako Dzień Flagi został celowo wybrany, gdyż właśnie w tym dniu przez kilka 
dziesięcioleci, polska flaga na polskiej ziemi była najbardziej ściganą flagą świata.  
Jednocześnie jest to Dzień Polonii i Polaków za granicą. Spełniamy tym samym wolę  
naszych przodków, zawartą w preambule ustawy z 1831 roku,  
aby biało-czerwone barwy łączyły Polaków na całym świecie.

Leszek Rodziewicz
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