Ruda Śląska, 22 kwietnia 2014 roku

Młodzieżowe obchody Dnia Flagi

Przemarsz pocztów sztandarowych, zdjęcie żywej flagi, mecz biało-czerwonych, konkursy,
quizy i wiele innych atrakcji przygotowała rudzka Młodzieżowa Rada Miasta by uczcić Święto
Flagi. – Chcemy w ten sposób uczyć szacunku do symboli narodowych – podkreśla Aleksandra
Kusiak, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta w Rudzie Śląskiej.

30 kwietnia na placu Jana Pawła II zagoszczą biało-czerwone barwy. W ten sposób rudzka młodzież
chce uczcić zbliżające się święto flagi. Młodzi ludzie ubrani w biało-czerwone barwy
z flagami i sztandarami przemaszerują sprzed Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Bytomiu
w kierunku placu Jana Pawła II. Tam w samo południe rozpoczną się obchody Dnia Flagi.
- Chcielibyśmy zwrócić uwagę mieszkańców na znaczenie tego święta. Zapraszamy wszystkich
bardzo serdecznie do wspólnego przygotowania się do świętowania majowych dni - zachęca
Aleksandra Kusiak, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta. – Mam nadzieję, że dzięki
zaangażowaniu młodzieży z naszych szkół, w pierwszych dniach maja w rudzkich oknach pojawi się
więcej polskich flag - dodaje Aleksandra Kusiak.

- Cieszę się, że młodzież chce zachęcać mieszkańców do szczególnego przeżywania ważnych
narodowych świąt. Warto brać przykład z młodych ludzi, którzy chcą zamanifestować swój
patriotyzm – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. -

Dlatego zachęcam mieszkańców Rudy

Śląskiej nie tylko do wywieszenia 2 maja we własnym domu, lub oknie mieszkania biało-czerwonej
flagi, ale również do udziału w imprezach przygotowanych przez Młodzieżową Radę Miasta –
apeluje prezydent Dziedzic.

Obok występów artystycznych, konkursów i quizów dotyczących historii kraju i symboli narodowych
gimnazjaliści i licealiści przygotowali wiele innych atrakcji. – Planujemy ułożenie żywej mega flagi
i wykonanie pamiątkowego zdjęcia. Chcemy również rozegrać mecz pomiędzy białymi i czerwonymi
oraz wysłać w świat przyświecające nam przesłanie przy pomocy wypuszczonych w niebo biało –
czerwonych baloników – informuje przewodnicząca MRM.

Na pierwsze dni maja przypadają ważne święta narodowe: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Święto Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic zachęca
wszystkich mieszkańców miasta do wzięcia udziału w uroczystej mszy św., która odbędzie się
3 maja o godzinie 10.30 w kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej –
Kochłowicach. – Zapraszam do udziału w nabożeństwie i pozostaję w nadziei, że ta ważna rocznica
będzie okazją do wspólnej modlitwy o Boże Błogosławieństwo dla Ojczyzny i mieszkańców naszego
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miasta - mówi Grażyna Dziedzic. Po zakończeniu nabożeństwa planowany jest przemarsz pod
pomnik Powstańców Śląskich, gdzie tradycyjnie już złożone zostaną kwiaty.

Już od jedenastu lat 2 maja obchodzony jest jako Dzień Flagi. Jest to szczególny dzień w roku, w
którym możemy wyrazić nasz szacunek dla tego narodowego symbolu. W Rudzie Śląskiej po raz
kolejny święto zostanie uczczone na Placu Jana Pawła II.
Barwy biała i czerwona zostały uznane po raz pierwszy za narodowe 3 maja 1792 roku. Nawiązują
one do heraldyki Królestwa Polskiego – białego orła na czerwonej tarczy herbowej. Regulacja
prawna dotycząca użycia flagi została przyjęta w Uchwale Sejmu Królestwa Polskiego 7 lutego 1831
roku. Po odzyskaniu niepodległości barwy i kształt flagi uchwalił Sejm Ustawodawczy odrodzonej
Polski 1 sierpnia 1919, a ostateczna definicja dotycząca kształtu i barw flagi została doprecyzowana
w Ustawie z 1955 roku.
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