A każda jak zorza szalona,
biało-czerwona, biało-czerwona!
czerwona jak puchar wina,
biała jak śnieżna lawina,
biało-czerwona.
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Konstanty Ildefons Gałczyński, Pieśń o fladze

Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w sesji naukowej poświęconej
symbolom narodowym, która odbywa się dziś w Zambrowie. Żałuję, że ze względu na
obowiązki rządowe i poselskie nie mogę osobiście uczestniczyć w tym spotkaniu. Proszę
więc o przyjęcie chociaż tą drogą kilku słów okolicznościowej refleksji.
Barwy biało-czerwone należą do najczcigodniejszych znaków Rzeczypospolitej.
W 1831 roku Sejm powstańczy ustanowił je symbolem naszego państwa i narodu. Geneza
polskiej flagi narodowej sięga schyłku XIII wieku, kiedy król Przemysł II jednoczył ziemie
piastowskie pod czerwoną chorągwią z Orłem Białym. W kolejnych wiekach biało-czerwone
barwy towarzyszyły niezłomnej woli narodu i walce o odbudowę Rzeczypospolitej – podczas
Sejmu Wielkiego, powstań narodowych, wojen 1920 i 1939 roku, czy wreszcie w czasie, gdy
Polacy stawiali opór komunistycznemu reżimowi.
Flaga państwowa, godło i hymn narodowy to symbole polskiej wspólnoty narodowej.
Są świadkami naszej historii, manifestacją patriotyzmu i tożsamości Polaków. Dziś, pomni na
naszych przodków przelewających krew pod biało-czerwonym sztandarem, spoglądamy na
niego z dumą, szacunkiem i radością. Towarzyszy nam on w obchodach świąt i rocznic
państwowych czy wydarzeń sportowych. Niezależnie od różniących nas poglądów barwy
narodowe są dla nas źródłem zobowiązania do szczególnie sumiennego wypełniania zadań
i obowiązków wobec Ojczyzny.
Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie do udziału w konferencji. Jestem przekonany, że
przyczyni się ona do pogłębienia wiedzy na temat naszych symboli narodowych. Życzę, aby
pod tym świętymi znakami dla Polski i Polaków mogły spełniać się Państwa marzenia
i aspiracje.
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