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Panie/ Panowie  

Starostowie Powiatów,  

Prezydenci Miast,  

Burmistrzowie Miast i Gmin,  

Wójtowie Gmin   

  

Szanowni Państwo,  

serdecznie zachęcam do uczczenia Narodowego Święta Niepodległości poprzez 

aktywne włączenie się w różne inicjatywy mające podkreślić wyjątkowość tego czasu. 

Pragnę przypomnieć, że w tym roku organizuję 3 konkursy on-line w ramach 

Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 – 2022, Priorytet 2, Schemat 2C. Są to:  

1. konkurs plastyczny pt. „Ludzie i wydarzenia kształtujące polskie pejzaże”, 

w ramach projektu pt. „Niepodległa – Umiłowana Ojczyzna”,  

2. konkurs fotograficzny pt. „Polska jest w nas”,  w ramach projektu pt. „Niepodległa 

– Umiłowana Ojczyzna”,  

3. konkurs wideo pt. „Wywiad ze świadkiem historii”, w ramach projektu 

pt. „Niepodległa – Bohaterstwo Pokoleń”. 

Konkursy skierowane są do dzieci i młodzieży, dorosłych zamieszkujących teren 

województwa podkarpackiego oraz polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej teren 

obwodu lwowskiego na Ukrainie. Ich celem jest upowszechnienie wiedzy historycznej na 

temat postaci, których działania przyczyniły się do odzyskania przez Polskę suwerenności 

oraz wydarzeń, które ukształtowały polskie pejzaże czyli m.in.: odzyskanie dostępu do morza, 

powstania i plebiscyty na Górnym Śląsku, na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz propagowanie 

wartości patriotycznych.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące ww. konkursów znajdują się na stronie 

internetowej https://niepodlegla.rzeszow.uw.gov.pl/konkursy oraz w dołączonych 

Regulaminach. W przypadku pytań proszę o kontakt z Biurem Wojewody 

tel. /17/ 867 12 49 lub /17/ 867 12 69 oraz pod adresem email: bw@rzeszow.uw.gov.pl 

 

Ponadto, serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w akcji "Niepodległa do Hymnu" 

i śpiewania Mazurka Dąbrowskiego 11 listopada w samo południe. Pamiętając 

o zasadach  bezpieczeństwa i dystansu społecznego, radośnie uczcijmy Narodowe Święto 

Niepodległości.  

11 listopada 2018 roku, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, w całej 

Polsce i w wielu miejscach na świecie w samo południe zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. 

W akcji „Niepodległa do hymnu”, zainicjowanej przez Biuro Programu „Niepodległa”, 

https://niepodlegla.rzeszow.uw.gov.pl/konkursy
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zarejestrowano prawie 1000 lokalizacji, w których wspólnie śpiewano hymn. Zeszłoroczna 

odsłona akcji również cieszyła się wielkim zainteresowaniem, a hymn wybrzmiał m.in. 

z wieży Bazyliki Mariackiej w Krakowie, na Wawelu, na Placu Zamkowym w Warszawie, 

a nawet w Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego.  

W tym roku akcja „Niepodległa do hymnu” po raz kolejny będzie jednym 

z pierwszoplanowych sposobów łączenia Polaków, zarówno w kraju, jak i poza jego 

granicami. W trudnym dla wszystkich czasie pandemii nie zawsze możemy spotkać się 

razem, a śpiewanie w większym gronie może okazać się niemożliwe. Nie oznacza to jednak, 

że tegoroczny 11 listopada nie zabrzmi dźwiękami Mazurka Dąbrowskiego. Zachęcamy, by 

nawet w domu w samo południe przypomnieć sobie o sukcesie, jakim było odzyskanie 

Niepodległości w 1918 roku i w sposób symboliczny wspólnie świętować – wystarczy 

włączenie radia lub telewizji i zaśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Jeśli możliwe będzie 

spotkanie się w Narodowe Święto Niepodległości w miejscu publicznym i wspólne 

odśpiewanie hymnu – pamiętajmy wówczas o bezpieczeństwie swoim i innych 

i o zachowaniu odpowiedniego dystansu. Zapraszamy również do wykorzystania 

hashtagu  #niepodlegladohymnu i zamieszczania informacji o akcji zarówno na Państwa 

stronach internetowych, profilach w mediach społecznościowych, jak i zachęcenie wszystkich 

uczestników do tego samego.  

Do akcji można dołączyć wypełniając formularz na 

stronie  https://niepodlegla.gov.pl/dodaj-wydarzenie/ i wybrać akcję „Niepodległa do 

hymnu”.  Warto skorzystać również z przygotowanych przez Biuro Programu „Niepodległa” 

materiałów:  

 Słowa Hymnu Państwowego: 

https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/hymna4_grafika.pdf 

 Nuty Hymnu rozpisane na głos:  

https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/hymna4_nuty_glos.pdf 

 Nuty Hymnu rozpisane na fortepian:  

https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/hymna4_nuty_fortepian.pdf 

 Nagranie Hymnu Państwowego:   

https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/mazurek_dabrowskiego.wav 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem email: 

hymn@niepodlegla.gov.pl 

 

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o rozpropagowanie na Państwa terenie 

informacji o ww. wydarzeniach. W szczególności proszę  

o przekazanie do szkół, placówek oświatowych, domów kultury, świetlic, klubów 

młodzieżowych, placówek dziennego wsparcia, placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków 

wsparcia. 

Serdecznie zachęcam do udziału w ww. inicjatywach, pamiętając 

o zasadach  bezpieczeństwa i dystansu społecznego.  

 

 

 WOJEWODA PODKARPACKI 

 (-) 

 Ewa Leniart 

       (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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