
2 maja obchodzimy Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków.

Te dwa święta mają stosunkowo krótką historię- odpowiednio 18 i 20 lat, ale na stałe wpisały się 

w kalendarz świąt polskich. 

W  całej  Polsce,  od  Bałtyku,  po  Tatry  Polacy  z  dumą  obchodzą  Święto  Flagi

Rzeczypospolitej  Polskiej,  wspominają  wielkie  i  ważne  chwile  polskiego  oręża,  sportowców

walczących pod biało-czerwoną flagą.  To ważne,  że barwy narodowe łączą nas wszystkich bez

względu  na  wyznawane  wartości,  poglądy,  wiarę.  To  święto  jednoczy  Polaków  pod  biało-

czerwonym kolorem naszej flagi.

Około 20 milionów Polaków mieszka poza granicami Ojczyzny, blisko 10 milinów w USA.

W dniu 2 maja łączmy się symbolicznie z wszystkimi rodakami, którzy znaleźli się poza Polską.

Duża  część  z  nich  w  ogóle  nie  zna  Polski  i  urodziła  się  na  obczyźnie.  Ich  pradziadkowie

wyemigrowali  w  czasach  zaborów,  po  klęskach  powstań,  część  udała  się  za  wielką  wodę

za przysłowiom chlebem. Dziadkowie Polonusów po II wojnie światowej często nie mieli powrotu

do Ojczyzny i osiedlili się w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie i dalekiej Australii. Ojcowie zostali

zmuszeni do emigracji po wprowadzeniu stanu wojennego przez komunistyczną juntę Wojciecha

Jaruzelskiego.  Kolejna,  wielka  emigracja  Polaków  szukających  lepszego  życia  miała  miejsce

po  1  maja  2004  i  przystąpieniu  Polski  do  UE.  Wiele  emigracji  było  wymuszonych  sytuacją

polityczną, ekonomiczną i niosło za sobą tęsknotę za Ojczyzną, polskim chlebem, wiarą katolicką,

polską  gościnnością,  kulturą,  bliskimi.  Ostania  emigracja  zarobkowa,  dała  wiele  skutków

negatywnych dla naszego społeczeństwa- miliony młodych, operatywnych ludzi znalazło się poza

Polską pracując w Londynie, Hamburgu, Amsterdamie. Z wszystkimi emigrantami, z Polonią na

każdym kontynencie łączymy się w sposób szczególny każdego 2 maja. To ważne, aby pamiętać

o nich i aby oni nie zapomnieli o swojej ojczyźnie i korzeniach. 

Od  kilkunastu  lat  środowisko  patriotyczne  w  Chojnicach  organizuje  uroczyste  obchody

Święta  Flagi  Rzeczypospolitej  Polskiej-  inicjatywa  wyszła  od  Stowarzyszenia  Arcana  Historii.

Okolicznościowe  wystawy,  śpiewanie  pieśni  patriotycznych,  100  metrowa  biało-  czerwona  na

chojnickim Starym Rynku,  rozdawanie  flag  i  kokard  narodowych  to  działania  mające  na  celu

integrację chojniczan pod flagą narodową. Od wielu lat apeluję i proszę o jak najwięcej flag na

naszych domach,  balkonach mieszkań.  Nie  wstydźmy się  biało-czerwonej  flagi,  bądźmy z niej

dumni,  tak  jak  dumni  byli  nasi  dziadkowie  i  pradziadkowie,  kiedy  po  czasach  zaborów,  czy

II wojny światowej biało- czerwona flaga mogła znowu być nad Polską. 


