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panie Ministrze – szanowny gospodarzu dzisiejszej uroczystości, panie 
i panowie oficerowie, szanowni państwo. 

powiem kilka słów od siebie, co czuję gdy widzę flagę polską – gdy widzę 
ją za granicą i gdy widzę ją powiewającą codziennie na urzędach państwo-
wych i w dniach świąt narodowych. 

Jestem z pokolenia rocznika 1968. wchodziłem w dorosłe życie w mo-
mencie przełomu czyli końca komunizmu i początku rodzącej się demo-
kracji. pamiętam, jak właśnie flaga była symbolem walki z komuną, była 
czymś, co łączyło wszystkich ludzi, którzy byli nastawieni antyrządowo 
i antykomunistycznie. to był symbol tej postawy i walki. 

Dziś, w odmiennej sytuacji politycznej, flaga narodowa która jest świę-
tością (dlatego nie do końca zgadzam się z wygłoszonymi przed chwilą 
słowami pana ministra o tym, że flaga mogłaby być tak eksponowana wszę-
dzie – tak jak w stanach Zjednoczonych) i jest symbolem wspólnej historii 
i walki. przede wszystkim, wydaje mi się jednak, że dziś flaga narodowa 
wyraża łączność polaków w dziele budowy Czwartej Rzeczypospolitej. 

telewizja polska, której mam zaszczyt być członkiem Zarządu, na pew-
no dołoży wszelkich starań, aby uroczystości Święta Flagi były pokazywa-
ne w sposób godny. Dodam, że wspólnie z panem ministrem wypracujemy 
pewien schemat współdziałania na przyszłość: jak rozpropagować to święto 
i jak rozpropagować flagę wśród młodzieży. Zaznaczę, wśród specyficznej 
młodzieży, gdzie wartości narodowe – między innymi flaga, a także inne 
wartości – moralne, wzory postępowania są troszeczkę na drugim planie. 
Moim zdaniem, dziś dla młodych ludzi na pierwszym planie jest coś innego 
– pieniądz, szybki zysk. wartości takie, w których wyrastały całe pokolenia 
polaków, zawierające się w słowach „Bóg, Honor i ojczyzna” zeszły na 
plan dalszy. w mojej opinii wymienione przeze mnie wartości fundamen-
talne muszą być pokazywane w inny sposób, taki aby naturalnie (nie przez 
odgórne narzucenie) wróciły i zagościły w codziennym życiu młodych ludzi. 
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trzeba im pokazać, że flaga, hymn to coś naturalnego, to elementy z jednej 
strony historyczne, a z drugiej zwyczajne, z których powinniśmy czerpać 
siłę i dumę.

I tutaj widzę rolę telewizji publicznej. Jako członek Zarządu telewizji 
polskiej zobowiązuję się wobec państwa, że dołożymy wszelkich starań, aby 
pokazywać te wartości w sposób taki, aby dotarły do jak najszerszej rzeszy 
naszych odbiorców. 

Dziękuję bardzo.

Robert Rynkun-Werner
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