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Gdańsk 21.09.2022 

Szanowni Nauczyciele, drodzy Uczniowie 

Zbliża się 11 listopada i Parada Niepodległości Gdańsku. Już dziś chcemy prosić Was o 

zarezerwowanie czasu i tradycyjny udział w gdańskich obchodach. Będzie to już 20. Parada! 

Pierwsza, odbyła się w 2003 roku, a więc 19 lat temu. Były to pierwsze takie, obywatelskie i 

oddolne obchody święta państwowego, mające otwarty i radosny charakter. Obecnie po 

przerwie pandemicznej, wracamy do tradycyjnej formy, czyli do przemarszu przez Gdańsk! 

Ten rok jest rokiem szczególnym, przede wszystkim z powodu wojny u naszych granic. Polska 

bardzo mocno pomaga Ukrainie i robi to na wiele sposobów. Do naszego kraju w tym także do 

Gdańska przybyła wielka liczba uchodźców. Dla wielu z nich Polska staje się w tych dniach drugą 

Ojczyzną.  

Jesteśmy więc w momencie przełomowym, który chcemy odnotować także podczas Parady 

Niepodległości. Pragniemy zaprosić do udziału w przemarszu nie tylko gdańszczan ale także 

członków społeczności ukraińskiej, którzy mieszkają w Gdańsku i na Pomorzu. Chcemy również 

stanąć do wspólnego, rodzinnego zdjęcia i w ten sposób utrwalić na zawsze w kadrze ten 

przełomowy moment w  historii Polski, Ukrainy i Gdańska. 

Parada zacznie się formować o godzinie 9.00 tam, gdzie zawsze, czyli na Podwalu 

Staromiejskim. Ruszymy o godzinie 10.30 i przejdziemy aż na Długi Targ, pod Zieloną Bramę. 

Trasa będzie bardzo podobna jak dotąd, a więc: 

Podwale Staromiejskie, Podmłyńska, Rajska, Heweliusza, Korzenna, Kowalska, Targ Drzewny. 

Dalej pójdziemy nieco inaczej: Świętego Ducha, Kołodziejską, Tkacką, z której wejdziemy na 

Długą i przejdziemy aż na Długi Targ. Tam nastąpią wydarzenia kulminacyjne: odśpiewamy 

Hymn Narodowy, staniemy do Rodzinnego zdjęcia i weźmiemy udział w śpiewaniu polskich 

pieśni i piosenek. 
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Co jeszcze znajdzie się w programie tegorocznych obchodów 11 listopada: 

• Wciągnięcie Flagi Narodowej na maszt na Górze Gradowej 

• Parada Niepodległości (formowanie od 9.00, start przemarszu o 10.30) 

• Odśpiewanie Hymnu Narodowego (o godz. 12.00) 

• Rodzinne Zdjęcie na Długim Targu 

• Wspólne śpiewanie pieśni piosenek 

• Koncerty patriotyczne w różnych punktach miasta 

• Koncert carillonowy (o godzinie 13.00) 

• Gra miejska na patriotycznych motywach, związanych z Polską i Gdańskiem,  

• Specjalne spacery z przewodnikami miejskimi po miejscach ważnych dla naszej 

tożsamości narodowej; 

• Spotkania z rekonstruktorami oraz kolekcjonerami aut i motocykli; 

• Wystawy i prezentacje; 

• Oferta gastronomiczna przygotowana przez kawiarnie, restauracje i foodtrucki, 

inspirowana motywami patriotycznymi; 

Chętnie widzielibyśmy Was w zorganizowanej grupie, z emblematami Waszej szkoły, klasy czy 

klubu. Może uda Wam się wymyślić i przygotować jakiś rodzaj prezentacji? Byłoby wspaniale, 

jednak najważniejsza będzie Wasza obecność. 

Mamy nadzieję, że i w tym roku Was nie zabraknie!  

W imieniu Stowarzyszenia SUM 

   Lech Parell  

Prezes Zarządu 


