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„Niepodległa do hymnu” – zapraszamy do śpiewania Mazurka
Dąbrowskiego 11 listopada w samo południe
Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza mieszkańców miast i wsi,
samorządy, samorządowe instytucje kultury, szkoły, organizacje
pozarządowe i wszystkich chcących świętować odzyskanie niepodległości
do udziału w akcji „Niepodległa do hymnu” i zaśpiewania Mazurka
Dąbrowskiego 11 listopada w samo południe. Pamiętając o zasadach
bezpieczeństwa i dystansu społecznego, uczcijmy wspólnie 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
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Programu „Niepodległa”, zarejestrowaliśmy 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 także w jeziorze Dywity podczas
kąpieli morsów czy na Szrenicy, jednym z karkonoskich szczytów, 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 Polek i Polaków, zarówno w kraju, jak i poza
jego granicami, przy wspólnym świętowaniu odzyskania niepodległości. 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 wybranego 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 wśród rodzajów wydarzenia
wybierając akcję „Niepodległa do hymnu”.
Zachęcamy również do skorzystania z przygotowanych przez Biuro Programu
„Niepodległa” materiałów:
Słowa Hymnu Państwowego - https://niepodlegla.gov.pl/wpcontent/uploads/2018/09/hymna4_grafika.pdf
Nuty Hymnu rozpisane na głos - https://niepodlegla.gov.pl/wpcontent/uploads/2018/09/hymna4_nuty_glos.pdf
Nuty Hymnu rozpisane na fortepian - https://niepodlegla.gov.pl/wpcontent/uploads/2018/09/hymna4_nuty_fortepian.pdf
Nagranie Hymnu Państwowego - https://niepodlegla.gov.pl/wpcontent/uploads/mazurek_dabrowskiego.wav
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem email:
hymn@niepodlegla.gov.pl.
Biuro Programu „Niepodległa”
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