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Zachęcamy Państwa do zapoznania się z inicjatywami, przygotowanymi przez Biuro Programu
Niepodległa,
które wpisują się w obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród nich
są między innymi:
- bezpłatna wystawa poświęcona kształtowaniu się granic II RP po 1918 roku (link: ht
tps://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/niepodlegla-na-mapach-ksztaltowanie-granic-po-1918-r
oku-bezplatna-wystawa-do-pobrania/
)
- debata pt. „Jaka Polska? Rozmowy Ojców Niepodległości", podczas której sześciu
historyków badających najnowsze dzieje Polski reprezentuje Ojców Niepodległości: Józefa
Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego,
Wincentego Witosa i Ignacego Jana Paderewskiego. Każdy z profesorów skupia się tylko na
jednej postaci i podczas rozmowy opowie o jej poglądach. W ten sposób będzie można
porównać programy polityków, którzy odegrali kluczową rolę w odbudowie niepodległości Polski
(link:
https://niepodlegla.g
ov.pl/aktualnosci/jaka-polska-rozmowy-ojcow-niepodleglosci-debata-na-narodowe-swieto-niep
odleglosci/
)
- koncert dla Niepodległej pt. „CHOPIN / NORWID / NIEMEN", w którym po kompozycje
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Chopina i Niemena oraz wiersze Norwida sięgną artyści: orkiestra AUKSO, pianista Marcin
Masecki, wiolonczelista Tomasz Pokrzywiński, wokalista Stanisław Soyka oraz młodzi śpiewacy
Kasia Moś i Wojciech Myrczek. Koncert będzie transmitowany na żywo 10 listopada 2021 r. od
godz. 20.00 na stronie
niepodlegla.gov.pl oraz na kanale Yo
utube Niepodległej
.
- akcja "Niepodległa do Hymnu" czyli wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego 11
listopada w samo południe. W tym roku akcję wspierają m.in. polscy olimpijczycy: Dawid
Tomala – chodziarz, mistrz olimpijski z IO w Tokio w chodzie na 50 kilometrów; Anna
Kiełbasińska – sprinterka, wicemistrzyni olimpijska z IO w Tokio w sztafecie 4 × 400 metrów;
Dariusz Kowaluk – sprinter, mistrz olimpijski z IO w Tokio w sztafecie mieszanej 4 × 400
metrów; Wojciech Nowicki – mistrz olimpijski w rzucie młotem z IO w Tokio i brązowy medalista
IO w Rio de Janeiro; Piotr Małachowski – wicemistrz olimpijski IO w Pekinie oraz w Rio de
Janeiro w rzucie dyskiem; Malwina Kopron – brązowa medalistka IO w Tokio w rzucie młotem
oraz Tomasz Majewski – mistrz olimpijski w pchnięciu kulą z IO w Pekinie i Londynie.

Więcej informacji o wydarzeniach zaplanowanych w związku z 103. rocznicą odzyskania
niepodległości na stronie niepodlegla.gov.pl.
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