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Komunikat Prasowy 

 

Weekend z niepodległą - setki wydarzeń na Święto Niepodległości  

 

Polacy powszechnie angażują się we wspólne upamiętnianie setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Biuro Programu „Niepodległa” zapowiedziały setki wydarzeń 
upamiętniających listopadową rocznicę. Największe zaangażowanie społeczne wiąże się z 
akcją „Niepodległa do Hymnu”. 

W przygotowanie obchodów 104. rocznicy odzyskania niepodległości angażują się zarówno 
duże instytucje kultury, jak i małe samorządowe instytucje kultury i organizacje 
pozarządowe. W kalendarium na stronie Biura Programu „Niepodległa” już teraz można 
znaleźć ponad 860 wydarzeń wpisanych do kalendarium „Niepodległej”, a z których około 
750 to organizowane w całej Polsce i kilku krajach świata wspólne śpiewanie hymnu.  

– Możemy spodziewać się blisko 1000 realizowanych i zgłoszonych wydarzeń. Większość to 
tradycyjne już śpiewanie Hymnu z Niepodległą, ale kolejne kilkaset projektów to wydarzenia 
zapraszające Polaków do wspólnego uczestniczenia w 104. rocznicy odzyskania 
niepodległości. W upamiętnienie tegorocznej rocznicy ponownie włączyły się duże muzea 
narodowe, mniejsze muzea tematyczne jak i pozostałe instytucje kultury. Ważnym 
elementem obchodów są również projekty realizowane przez samorządy, samorządowe 
instytucje kultury i organizacje pozarządowe, które organizują wydarzenia na poziomie 
lokalnym i regionalnym – powiedział Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura Programu 
„Niepodległa”.  

Część z przygotowywanych wydarzeń nawiązuje nie tylko do stulecia odbudowy polskiej 
państwowości, ale i nawiązuje również do trwającego właśnie Roku Romantyzmu. Muzeum 
Narodowe w Warszawie przygotowało jubileuszową wystawę „Rozważni i Romantyczni” na 
100 lat Gabinetu Monet i Medali Muzeum Narodowego w Warszawie.  
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Centrum Historii Zajezdnia przygotowało rodzinny 
Weekend Niepodległości 2022, który otwiera uroczysta parada w placu Wolności. W 
południe 11 listopada uczestnicy wspólnie włączą się do akcji Niepodległa do Hymnu. Na cały 
weekend Centrum zaplanowało koncerty, pokazy, spotkania z artystami i autorami książek 
oraz wiele innych atrakcji. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku również zaprasza na 
rodzinne i radosne świętowanie. Muzeum bezpłatnie udostępnia dla wszystkich swoją stałą 
wystawę poświęconą Marszałkowi Piłsudskiemu. Ponadto 10 i 11 listopada zaplanowano 
między innymi gawędę i spotkanie z „Pieśnią niepodległą” przy ognisku, koncert „Polskie 
hymny”, warsztaty rodzinne i grę terenową, pokazy zabytkowych samochodów czy spacery z 
przewodnikiem po Sulejówku. 

To tylko niewielka część z planowanych przez duże instytucje działań. Z kolei Biuro Programu 
„Niepodległa” tradycyjnie przygotowało szereg wydarzeń pozwalających upamiętnić 
wydarzenia sprzed stu lat, które doprowadziły do odzyskania niepodległości i pozwoliły 
rozpocząć żmudną odbudowę Polski po zaborach. 

Największym projektem włączającym Polaków we wspólne świętowanie już od lat jest akcja 
„Niepodległa do Hymnu”. Szkoły, samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury i 
nieformalne stowarzyszenia organizują w co najmniej 700 miejscach w Polsce i na świecie 
wspólne śpiewanie hymnu.  

– 11 listopada w samo południe każdy Polak i przyjaciel Polski może zatrzymać się na chwilę, 
przyłączyć do organizowanych w okolicy uroczystości lub zorganizować wspólnie z bliskimi 
śpiewanie naszego hymnu. Możemy w ten sposób upamiętnić trud naszych przodków, którzy 
ponad wiek temu połączyli siły by odbudować Niepodległą – powiedział Wojciech Kirejczyk, 
dyrektor Biura Programu „Niepodległa”. – W naszej kampanii, którą wspierają wszystkie 
najważniejsze stacje telewizyjne, Wciąż zachęcamy do przyłączenia się do akcji i wspólnego 
zaśpiewania hymnu. Hymn będziemy śpiewać między innymi w klasztorze na Jasnej Górze, w 
Toruniu, przed Zamkiem Królewskim w Warszawie czy pod Bazyliką Mariacką w Krakowie – 
gdzie również hejnaliści włączą się do akcji – dodał dyrektor Kirejczyk.  

W akcji mogą brać udział również Polacy mieszkający poza granicami kraju. Na śpiewanie 
hymnu można się wybrać do Kairu czy Rzymu ale również do Nowego Jorku, Chicago, Paryża,  
w okolice Bristolu w Wielkiej Brytanii a nawet do miejscowości Czerkasy w Ukrainie. 

Weekend niepodległości zaczyna się już 10 listopada premierą filmu w technologii VR pt: 
„Kino” wyprodukowanego w nawiązaniu do przypadającej w tym roku 120. rocznicy 
stworzenia pierwszych polskich filmów fabularnych przez Kazimierza Prószyńskiego. Film 
wprowadza widzów w świat ruchomych obrazów, a na koniec pokazuje, z przymrużeniem 
oka, jak mogło wyglądać kręcenie filmów 120 lat temu i jak to wygląda obecnie przy 
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technologii VR. Na pokazy filmu można wybrać się 11 
listopada do Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego przy uk. Krakowskie Przedmieście 32.  

W wigilię Święta Niepodległości zaplanowano również duże wydarzenie muzyczne – Koncert 
dla Niepodległej. Tegoroczna edycja koncertu dotyczy nie tylko 104. rocznicy odzyskania 
niepodległości, ale jest również nawiązaniem do trwającego właśnie Roku Romantyzmu 
Polskiego. Retransmisję koncertu będzie można obejrzeć 13 listopada na antenie TVP Kultura 
o godz. 15.20, później koncert pojawi się też na kanale YouTube Niepodległej 

Narodowe Święto Niepodległości rozpoczniemy oczywiście wspólnym śpiewaniem Mazurka 
Dąbrowskiego o 12.00 - zapraszamy m.in. na Plac Zamkowy w Warszawie, zaś o godz. 13.00 
rozpocznie się Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu.  

– To jedno z największych wydarzeń ulicznych w Warszawie. Parady uliczne, tańce, koncerty 
na żywo, pokazy zabytkowych pojazdów i przemarsze rekonstruktorów to zaledwie fragment 
Festiwalu. Na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego powstanie scena muzyczna na której 
wystąpią takie gwiazdy jak Enej i Zazula, Roxie Węgiel, LemON czy IRA. Dziedziniec 
Akademii Sztuk Pięknych tradycyjnie stanie się strefą zabaw dla dzieci – zapowiadał Wojciech 
Kirejczyk. – Dla miłośników tańców ludowych z Wielkopolski, Suwalszczyzny, 
Rzeszowszczyzny czy z centralnej Polski Niepodległa przygotowała Scenę Tańców Polskich – 
dodał Wojciech Kirejczyk. 

W organizacji poszczególnych atrakcji Niepodległą wspierają: Pałac Saski, ASP/Pałac 
Czapskich, Polskie Radio Dzieciom i Instytut Książki, Muzeum Powozów K. Szuster i Radiowe 
Centrum Kultury Ludowej, Hotel Bristol czy Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach. 

Kilka ciekawych wydarzeń na weekend niepodległości zaplanowano również w pawilonie 
kulturalnym „Niepodległa. Miejsce Spotkań” w warszawskich Łazienkach Królewskich. Biuro 
zaprasza na śpiewanki niepodległościowe z Ferajną z Hoovera, warsztaty plastyczne dla 
dzieci, potańcówka z Hajda Banda, warsztaty kreatywne z Niemapą, a nawet zajęcia Nordic 
Walking z elementami Boot Camp dla seniorów. Zajęcia w NMS wspiera mecenas pawilonu – 
Lasy Państwowe. 

Przez cały rok, ale także i na 11 listopada lokalni organizatorzy przygotowywali ciekawą 
ofertę wydarzeń kulturalnych. NA swoje wydarzenia zapraszają między innymi Fundacja 
Pokolenia Kolumbów z koncertem "Wiara Śpiewa. Święto Niepodległości", podczas którego 
Warszawska Orkiestra Sentymentalna zagra 12 listopada utwory patriotyczne, aranżacje 
polskich utworów literackich, hymnów i wojskowych pieśni. Z kolei Stowarzyszenie 
Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński przygotowało "Do Niepodległej na motocyklu - 
szlak historyczny na ziemi podlaskiej".  Gminny Ośrodek kultury w Łużnej zaprasza na 
wydarzenie „Znaczy NIEPODLEGŁOŚĆ” podczas którego odbędzie się pokaz grupy 
rekonstrukcji historycznej, uroczyste odśpiewanie Hymnu Polski w ramach akcji „Niepodległa 
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do Hymnu”, prezentacja dorobku uczestników warsztatów 
plastycznych i muzycznych oraz wspólne odśpiewanie pieśni patriotycznych 
upamiętniających wydarzenia prowadzące do odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Fundacja „CANTO PRO CLASSICA” organizuje inscenizowany koncert „Wyklęte i zakazane” w 
ramach cyklu koncertów pieśni żołnierskich Armii Krajowej. Wystąpią soliści sceny operowej i 
młodzi adepci sztuki wokalnej oraz Zespół Kameralny im. Jana Kiepury.  

Do obchodów włączyli się również organizatorzy XI Pikniku Niepodległościowego na rynku 
Manufaktury w Łodzi – „O niepodległości z radością”. Piknik opowie historię Łodzi w 
pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. Wśród dziesiątków atrakcji znalazło się 
również miejsce na mobilne centrum edukacyjne Wirtualny Teatr Historii Niepodległa, który 
będzie dostępny dla publiczności przez całe Święto Niepodległości. 

 

Po więcej szczegółów zapraszamy na strony internetowe poszczególnych organizatorów oraz 
na stronę niepodlegla.gov.pl  


