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Świętujmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej!
Zapraszamy do włączenia się do akcji #mojaflaga organizowanej z okazji Dnia Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej przez Biuro Niepodległa. Zachęcamy również do zapoznania
się z przewodnikiem „Biało-Czerwona” opracowanym przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, ofertą Narodowego Centrum Kultury, a także Polskiej
Opery Królewskiej. Świąteczną inicjatywę #3majFlagę przygotowała także Rada Rady i
Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji i Nauki.

Akcja #mojaflaga – włączmy się!
Aby wziąć udział w akcji, wystarczy wywiesić biało-czerwoną flagę przed domem, na balkonie
czy w miejscu pracy. Pozostając w domach, możemy aktywnie włączyć się we wspólne
świętowanie. Wystarczy zrobić zdjęcie wywieszonej flagi i udostępnić je w mediach
społecznościowych z hasztagiem #mojaflaga. Pokażmy, jak świętujemy razem!

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza wszystkich Polaków i przyjaciół Polski do wywieszania
flagi.

#3majFlagę – Challenge Rady Dzieci i Młodzieży
Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki 
Rada Rady i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki przygotowała
Challenge #3MajFlagę. Akcja polega na zrobieniu zdjęcia z biało-czerwoną flagą i wstawieniu
go na media społecznościowe z oznaczeniem #3majFlagę razem z nami! Następnie uczestnik
akcji nominuje 3 kolejne osoby lub instytucje do udziału w wydarzeniu. Akcja trwa do 3 maja
(do końca dnia).

Miniprzewodnik „Biało-Czerwona”
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji od lat promuje zasady prezentowania flagi
zgodnie z tradycją i honorem. W miniprzewodniku „Biało-Czerwona” zostały przedstawione
najważniejsze informacje i ciekawostki dotyczące eksponowania barw narodowych. Publikacja
przypomina m.in. o najważniejszych różnicach między flagą a barwami narodowymi. Wskazuje
również, że na terenie RP flaga państwowa ma zawsze pierwszeństwo przed innymi flagami.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



#BarwyWspólne
#BarwyWspólne to kampania społeczno-edukacyjna, w ramach której Narodowe Centrum
Kultury przygotowało Akcję Pomysłobranie vol.2: WIDZĘ PATRIOTYZM. Celem tej inicjatywy jest
propagowanie atrakcyjnych form aktywności oraz inspirowanie do prowadzenia działań na
rzecz wzmacniania postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia, jak i całych społeczności
lokalnych. 

Akcja jest skierowana do animatorów, nauczycieli, liderów grup, freelancerów, osób
działających społecznie i zainteresowanych rozwojem w dziedzinie edukacji patriotycznej. W
ramach inicjatywy mogą być zgłaszane zarówno scenariusze zajęć edukacyjnych, jak i
propozycje gier lub warsztatów. Scenariusze można przesyłać do 1 lipca 2021 r.  

Więcej informacji można znaleźć na stronie. 

Majówka w Polskiej Operze Królewskiej
Na „majówkę” przygotowała się również Polska Opera Królewska, która zaprasza na koncert
„Słowik, czyli Kasia z Hanką na wydaniu” oraz spektakl „Śpiewnik domowy” w reżyserii
Andrzeja Strzeleckiego.

„Słowik, czyli Kasia z Hanką na wydaniu” – poniedziałek, 3 maja, godz. 19:00,
streaming live dostępny na kanale YouTube Polskiej Opery Królewskiej.
„Śpiewnik domowy” – środa, 5 maja, godz. 19:00, kanał YouTube Polskiej Opery
Królewskiej.
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