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Zaproszenie na 

XVII Paradę Niepodległości, 11 listopada 2019 

 

Drodzy Przyjaciele 

 

11 listopada 2019 ulicami Gdańska przejdzie siedemnasta już Parada Niepodległości. Jak zawsze 

zamierzamy Narodowe Święto Niepodległości spędzić w radosny sposób, świętując 101 rocznicę 

odzyskania niepodległości przez Polskę i akcentując to wszystko co nas łączy. Dla każdego, kto 

przyjdzie na Paradę, będzie to niepowtarzalna możliwość zaprezentowania swojej obecności, 

działalności, dokonań i zamierzeń. 

Poprzednie edycje Parady, które odbyły się w Gdańsku były olbrzymimi i porywającymi 

wydarzeniami. W ostatniej Paradzie wzięło udział ponad 30 tys. osób, a także blisko 100 instytucji, 

organizacji, stowarzyszeń i firm. Gdańska Parada dała przykład setkom miast w Polsce i trwale 

zmieniła sposób obchodzenia tego wspaniałego, radosnego święta. 

 

Prosimy, włączcie się w to dzieło! Zaznaczcie swoją obecność w grupie albo indywidualnie. W 

ostatnich latach pojawia się na Paradzie szczególnie dużo grup muzycznych i chcielibyśmy, żeby 

podobnie było w tym roku. Jeśli wśród Waszych Przyjaciół są osoby uzdolnione muzycznie, jeśli 

działacie jako zespół muzyczny albo chór, to Parada Niepodległości będzie świetną okazją, aby 

się w ten sposób zaprezentować. Jeśli nie, bądźcie na Paradzie w inny sposób. Zorganizujcie 

choćby kilkuosobową grupę, przygotujcie transparent z nazwą grupy (koniecznie z patriotycznym 

elementem). Może komuś z Was uda się przebrać za postać historyczną lub wpleść w swój ubiór 

jakiś element retro? 

Każdy pomysł będzie dobry! Skontaktujcie się z nami a wspólnie znajdziemy najlepsze 

rozwiązanie! 

 

Uwaga: jeśli chcielibyście przyjechać na Paradę zabytkowym pojazdem MUSICIE wcześniej 

dokonać zgłoszenia na adres: sum.gdansk@gmail.com. Ze względu na dużą liczbę pojazdów, 

żadne nieuzgodnione wcześniej samochody nie będą wpuszczane do szyku Parady. 

mailto:sum.gdansk@gmail.com
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Organizatorem Parady Niepodległości jest Stowarzyszenie SUM. Wydarzenie dofinansowano 

ze środków Miasta Gdańska. Patronat nad XVII Paradą Niepodległości objęła Prezydent Miasta 

Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. 

 

W tym roku (tak jak w poprzednim) Parada będzie miała finał na Długim Targu.  

XVII Parada Niepodległości zacznie się formować już o godzinie 8.30 przy ulicy Podwale 

Staromiejskie. O godzinie 9.30 rozpocznie się przejście Parady ulicami: Podmłyńska – Wielkie 

Młyny - Rajska – Jana Heweliusza – Korzenna – Kowalska - pomnik Króla Jana III Sobieskiego przy 

Targu Drzewnym- Targ Weglowy – Długa – Długi Targ. Tam też, około godziny 11:15 odśpiewamy 

Hymn Narodowy i weźmiemy udział we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych. 

 

Wszystkie grupy zmotoryzowane i rekonstrukcyjne, ze względów bezpieczeństwa pozostaną na 

Targu Węglowym, gdzie będą prezentować się szerokiej publiczności. 

 

Wokół Parady Niepodległości każdorazowo organizujemy imprezy towarzyszące. W tym roku jest 

to „Wieczór Niepodległości” – możliwość spędzenia wieczorów 10 i 11 listopada w gronie 

znajomych,  w kilkudziesięciu gdańskich lokalach oznaczonych barwami biało- czerwonymi, 

serwujących „dania narodowe w specjalnych cenach.” 

     

Istotne elementy Parady 

1. O XVII Paradzie Niepodległości i imprezach towarzyszących informować będą plakaty 

(m.in. dystrybuowane w komunikacji miejskiej czy restauracjach) oraz spoty telewizyjne i 

radiowe a także strona www.paradaniepodleglosci.pl i fanpage 

https://www.facebook.com/ParadaNiepodleglosci oraz portale informacyjne i prasa. 

 

2. Pamiątki rozdawane przybyłym przez harcerzy: 

Balony z okolicznościowym znakiem – czerwone balony, z białym orłem w wersji współczesnej, 

atrakcyjne wizualnie i nieodzowne dla młodszych uczestników. 

http://www.paradaniepodleglosci.pl/
https://www.facebook.com/ParadaNiepodleglosci
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Biało-czerwone szaliki oraz kokardy narodowe – i w tym roku seniorzy z Klubu Seniora Motława 

– Śródmieście przygotują kilkaset wspaniałych, wykonanych na drutach szalików i czapek 

a także kokard z biało-czerwonej wstążki. 

 

3. Monidła – na trasie ustawimy 2-3 duże ścianki z otworem na twarz, do których jako wzorzec 

wykorzystano plakaty z okresu II Rzeczypospolitej. Jest to bardzo ciekawa forma edukacji 

i zabawy również dla dorosłych, ciesząca się rosnącą popularnością. 

 

4. Wystąpienie Marszałka Józefa Piłsudskiego – stanowi moment kluczowy, rozpoczynający 

Paradę.  I tym razem Marszałek przemówi do przybyłych z okna cukierni Pellowski. 

 

5. Wspólne śpiewanie – w tym roku w wielu miejscach, obok trasy przemarszu staną grupy 

muzyczne, które będą grać dla mijających je uczestników Parady.  

 

7. Nieograniczone możliwości prezentacji – organizacje, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa czy 

osoby prywatne mogą zaprezentować się w dowolny sposób: za pomocą transparentów, 

ruchomych dekoracji, przebrań etc. Parada jest okazją do pokazania się z nowej strony dla 

wszystkich, którzy tego chcą. Każdy akcent narodowy, każdy szalik, opaska, flaga znakomicie 

uzupełnią naszą najbardziej radosną Paradę w skali Polski. 

 

8. Grupy zorganizowane prezentujące się podczas Parady - tradycyjnie zaprosiliśmy do udziału 

liczne grupy rekonstrukcyjne, piesze konne i zmotoryzowane. 

 

9. Zakończenie Parady Niepodległości nastąpi na Długim Targu, pod Zieloną Bramą. Tam też 

odbędzie się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. 

Wydarzenie dofinansowano ze środków Miasta Gdańska. 

 

 

 


