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Warszawa, 

30.04.2022 

 

 

 

Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty 

„Nauczyciele dla Wolności” 

ul. Lindleya 16  

02-013 Warszawa  

www.nauczycieledlawolnosci.pl 

stowarzyszenie@nauczycieledlawolnosci.pl 

Pan Piotr Kaleta 

 Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

Szanowni Państwo! 

Stowarzyszenie  Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” pragnie odnieść się 

do organizowanego przez restaurację Emilia wydarzenia, jakim jest „Bieg z flagą” w dniu 2 maja 2022 r. 

w Kaliszu. 

W tym dniu obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie, w którym Polakom 

towarzyszą refleksje dotyczące pięknych kart historii Polski, wypełnienie dnia pomiędzy świętami 

narodowymi organizacją rodzinnego „Biegu z flagą” wydaje się być wspaniałym pomysłem. Tym bardziej, 

że jest to impreza cykliczna, a kaliszanie od kilkunastu już lat biorą udział w wydarzeniu mającym na celu 

uczczenie tego dnia. Rangę podnosi fakt, że honorowy patronat nad wydarzeniem objął poseł na Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej – Piotr Kaleta. 

W bieżącym roku uczestnicy biegu mają otrzymać flagę biało-czerwoną, a  także, w ramach 

solidarności z Ukrainą, flagę ukraińską. 

Jako Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” zwracamy się 

do Państwa, ponieważ jesteśmy zatroskani o edukację i wychowanie polskiej młodzieży. W „Biegu z flagą” 

będą brały udział całe rodziny, a także osoby niepełnoletnie. Bardzo niepokoi nas fakt wprowadzania chaosu 

w umysłach dzieci i młodzieży przez zmieszanie barw narodowych dwóch państw w Dniu Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wzywamy Państwa do właściwego sposobu postępowania z polskimi barwami narodowymi, który 

zapewni tym symbolom należną cześć i szacunek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

wielowiekową tradycją. Podkreślamy fakt, że na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma 

zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. 

W naszym apelu kierujemy się wykładnią prawa: 

 art.28 ust.4 Konstytucji RP (w I rozdziale ustawy zasadniczej pt.”Rzeczpospolita”): „Godło, 

barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej”, 

 ustawa o godle, barwach i hymnie, art.1, stanowiący, że symbolami Rzeczpospolitej są m.in. 

barwy biało-czerwone, zaś „otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i 

obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów 

państwowych, instytucji i organizacji”. 
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Apel nasz odnosimy także do określonych przez polskie organy władzy publicznej, norm tzw. 

„miękkiego prawa” o charakterze rekomendacji, wytycznych czy dobrych praktyk: 

 wytyczne MSWiA: „Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze 

pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami.”(vide: s.12 wytycznych MSWiA, 

podkr.własne) 

 dobre praktyki Biura Bezpieczeństwa Narodowego (dalej jako BBN) ujęte w dokumencie 

„Duma i szacunek”: „Należy dbać, aby symbole Rzeczypospolitej Polskiej umieszczane były 

zawsze w godnym i honorowym miejscu, a także uprzywilejowanym względem symboli 

innych państw oraz innych znaków.” (vide:s.7 dobrych praktyk BBN, podkr.własne). 

Apelujemy, abyście Państwo organizujący i patronujący tej imprezie zadbali, aby 2 maja pozostał 

niezmiennie w pamięci dzieci i młodzieży w naszych narodowych barwach biało-czerwonych. 

„Na plakacie „Biegu z flagą” widnieje hasło: „Tego dnia wszyscy jesteśmy BIAŁO – CZERWONI!”. 

Niech będzie to prawdziwy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej! To jest sprawa narodowa. Sprawa 

naszej tożsamości i edukacji patriotycznej dzieci oraz młodzieży. 

 

 

    

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” 

 

Agnieszka Pawlik-Regulska, prezes 

Jarosław Dąbrowski, wiceprezes 

Bogusława Cesarz, członek Zarządu 

Aleksandra Orlicka, członek Zarządu 

Anna Stefańska, członek Zarządu 


