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Panie Ministrze!
Pozwolę sobie rozpocząć tę interpelację w dość nietypowy sposób, bo od pytań.
1. Jakie działania na rzecz propagowania flagi i barw narodowych są prowadzone przez rząd /w tym przypadku przez
MEN/? W jaki sposób dąży się do zwiększenia roli tych zaszczytnych znaków?
2. Jaki jest program edukacji narodowej odnoszącej się do symboli i barw narodowych? Czy są opracowania, które
można polecić instytucjom i organizacjom społecznym, które pragną szerzej i lepiej włączyć się w działania edukacyjne?
3. Gdzie są opisane dobre tradycje polskie, po które warto sięgnąć w procesie edukacyjnym?
4. Czy Dzień Flagi jest też związany z aktualną polską polityką informacyjną za granicą popularyzującą Polskę w wielu
aspektach w tym…historycznym..?
5. Jakie organizacje /w tym flagoznawcze/ zajmują się w Polsce propagowaniem godła i flagi narodowej?
Jeśli wydały się Panu te pytania dziwnie znajome, to dobrze, bo są to pytania, zadane przez Pana prezesowi Rady
Ministrów w interpelacji złożonej w maju 2012 roku. Dzisiaj, pomimo bez mała pięciu lat rządów Pana partii i prawie
roku sprawowania przez Pana funkcji Ministra Edukacji Narodowej, pozostają one zadziwiająco aktualne.
Panie Ministrze,
inspiratorem tej interpelacji jest mieszkaniec gminy Dziwnów pan L. R., który od prawie dwudziestu lat niestrudzenie
propaguje wiedzę o naszych barwach narodowych i zabiega o przywrócenie należytej rangi Chorągwi Prezydenckiej. Z
jego inicjatywy w gminie Dziwnów od sześciu lat jest organizowana akcja pod hasłem: „Bądź dumny - wywieś flagę.”
Ponadto własnym sumptem wydaje ulotki i foldery uświadamiające rolę i rangę naszych narodowych barw. Pozostaję
pod dużym wrażeniem zaangażowania pana R. Dzięki swojej determinacji doprowadził do tego, że w kwietniu telewizja
publiczna zamierza zorganizować debatę na ten temat. Można odnieść wrażenie, że jeden obywatel robi w tej materii
więcej niż na przykład kierowane przez Pana ministerstwo. W odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej z 11 grudnia
2019 roku na pismo pana R., resort ani słowem nie odniósł się do jego propozycji. Chcąc wesprzeć go w jego
działaniach zdecydowałem się na tę interpelację.
Od 2004 roku w dniu 2 maja obchodzimy Dzień Flagi RP. Uchwalona w tej sprawie ustawa, stanowi wspaniały przykład
ponadpartyjnego porozumienia w imię wspólnych wartości. Za wniesionym przez posła PO projektem zgodnie głosowali
parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jak co roku w tym
okresie nasila się dyskusja nad działalnościami edukacyjnymi związanymi z flagą i barwami narodowymi. Propagowanie
tych tradycji budzi nie tylko poczucie patriotyzmu, ale również integruje naród i pogłębia tożsamość narodową oraz
umacnia społeczeństwo obywatelskie skupiając je wokół wspólnych symboli i znaków.
Tymczasem Ministerstwo Edukacji Narodowej nie uczyniło nic, by w podręcznikach pojawiła się choć wzmianka na temat
genezy i symboliki naszych barw narodowych. Brak jest wzorcowych konspektów lekcji o naszych symbolach
narodowych. Kolejne roczniki opuszczają szkołę bez podstawowej choćby wiedzy w tej materii.
Panie Ministrze, mam nadzieję, że nie sądzi Pan, iż sprawę propagowania tradycji i wiedzy o naszych symbolach i
barwach narodowych załatwia miniaturka flagi wpięta w klapę pańskiej marynarki.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:
1.
2.

Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało program propagowania flagi i barw narodowych?
Jakie działania podejmuje rząd w celu uświadamiania społeczeństwa o wadze i wartości symboli i barw
narodowych?

3.

Jak odpowiedziałby Pan Minister na pytania zadane na wstępie?
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