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Panie / Panowie  

Starostowie,  

Burmistrzowie / Prezydenci Miast i Gmin, 

Wójtowie  

  

Szanowni Państwo, 

W tym trudnym dla nas okresie walki z rozprzestrzenianiem się COVID-19 

pamiętajmy o wartościach i symbolach, które wspierają i łączą Polaków. Zbliża się majówka 

i czas narodowych uroczystości związanych z Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

Świętem Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji zachęcam do wywieszenia flagi, pamiętając 

jednocześnie, że otaczanie symboli narodowych szacunkiem jest przywilejem, ale 

i obowiązkiem każdego obywatela.  

W związku z powyższym wraz Biurem Programu „Niepodległa”, serdecznie 

zapraszam jednostki samorządu terytorialnego, urzędy administracji rządowej, instytucje 

kultury, szkoły, media, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców podkarpackich miast 

i gmin do akcji #mojaflaga. Inicjatywa ta promuje wywieszanie flagi Polski podczas ważnych 

świąt i wydarzeń patriotycznych. Wystarczy wywiesić flagę przed domem, na balkonie czy 

w miejscu pracy, a zdjęcie z flagą udostępnić w mediach społecznościowych z opisem 

#mojaflaga. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie: 

https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/niepodlegla-mojaflaga-wywies-flage/. 

Zapraszamy również do udostępniania na Państwa stronach internetowych i profilach 

w mediach społecznościowych okolicznościowego spotu zachęcającego do wywieszenia flagi. 

Spot można udostępnić na: 

 stronie internetowej z https://youtu.be/6juVVyaRxJc 

 Facebooku z https://facebook.com/niepodlegla1918 z tagiem #mojaflaga 

Pragnę również zachęcić Państwa do pamiętania o wiodących w roku 2020 

patronatach. Sejm w myśl art. 33a Regulaminu Sejmu, w drodze okolicznościowych uchwał 

uhonorował: św. Jana Pawła II, hetmana Stanisława Żółkiewskiego, Romana Ingardena 

i Leopolda Tyrmanda. W 2020 roku świętujemy także 100. jubileusz zwycięskiej Bitwy 

Warszawskiej z 1920 roku oraz 100. rocznicę Zaślubin Polski z morzem w Pucku. 

https://secure.sitebees.com/ctru/Hm6fFVB5hggfkPHo03cZnw
https://secure.sitebees.com/ctru/Hm6fFVB5hgh1iH35r3ymgg
https://secure.sitebees.com/ctru/Hm6fFVB5hghUzX7miXwKVA
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Z tej okazji Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw obchodów Stulecia 

Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do odwiedzenia zakładki 

„Niepodległa” zamieszczonej na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkie 

w Rzeszowie https://rzeszow.uw.gov.pl/niepodlegla/stulecie-odzyskania-niepodleglosci/. 

Znajdziecie tam Państwo aktualności, artykuły i materiały do pobrania nawiązujące do 

ww. jubileuszy.  

Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało również wiele ciekawych inicjatyw, 

wystaw i materiałów edukacyjnych do bezpłatnego pobrania, dostępnych dla jednostek 

samorządu terytorialnego, instytucji kultury, szkół, organizacji pozarządowych, mediów 

i wszystkich chcących świętować różne rocznice nawiązujące do odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. 

W tym zakresie interesującym jest projekt pt. „Wiktoria 1920” – zapiski z czasów 

wojny przypomniane w roku Bitwy Warszawskiej” 

https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/wiktoria-1920-zapiski-z-czasow-wojny-przypomniane-

w-roku-bitwy-warszawskiej/ Bitwa Warszawska stanowi jeden z kluczowych momentów 

historii Polski. Sukces Józefa Piłsudskiego, jego generałów, polskiego wojska, zasługi 

znakomitych kryptologów i wielka mobilizacja społeczeństwa polskiego, na wiele lat 

określiły kształt Europy. Dlatego 17 kwietnia 2020 roku uruchomiono wyjątkowy cykl 

historyczny poświęcony Bitwie Warszawskiej. Przez najbliższe 7 miesięcy, co tydzień 

w piątek, na stronie niepodlegla.gov.pl oraz na łamach prasy, publikowane będą materiały, 

które pokażą jak wyglądały kolejne tygodnie 1920 roku. Na zbiór, ilustrowany archiwalnymi 

zdjęciami, składają się fragmenty listów, wspomnień, oficjalnych not, odezw i wycinki 

z prasy. Materiały te można znaleźć na stronie niepodlegla.gov.pl w zakładce 

"O Niepodległej" https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/ Zachęcamy do czytania 

i bezpłatnego korzystania z prezentowanych tekstów, zdjęć i dokumentów archiwalnych. 

Możliwa jest także publikacja tych materiałów na łamach prasy, portalach 

społecznościowych i stronach internetowych jednostek samorządu terytorialnego, 

instytucji kultury, szkół i organizacji pozarządowych. W przypadku korzystania 

z pojedynczych notatek lub tygodniowych zestawów prosimy o następujące oznaczenie 

materiału: Materiał przygotowany przez Ośrodek KARTA na zlecenie Biura Programu 

"Niepodległa". Materiały za: www.niepodlegla.gov.pl, prawa autorskie: Biuro Programu 

Niepodległa. W sprawie możliwości wykorzystania z całej serii należy kontaktować się 

z rzecznikiem Biura Programu Niepodległa Kamilem Wnukiem: kwnuk@niepodlegla.gov.pl   

Ponadto pragnę zwrócić Państwa uwagę na pozostałe materiały edukacyjne 

udostępnione przez Biuro Programu "Niepodległa", jakimi są m.in.: 

 Wystawa „Polska morska Niepodległa”, którą można bezpłatnie pobrać w wybranym 

formacie (JPG lub PDF), wydrukować lub zamieścić na swojej stronie internetowej. 

Wystawę pobrać można ze strony: https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/polska-

morska-niepodlegla-bezplatna-wystawa-do-pobrania/  

https://rzeszow.uw.gov.pl/niepodlegla/stulecie-odzyskania-niepodleglosci/
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/wiktoria-1920-zapiski-z-czasow-wojny-przypomniane-w-roku-bitwy-warszawskiej/
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/wiktoria-1920-zapiski-z-czasow-wojny-przypomniane-w-roku-bitwy-warszawskiej/
https://secure.sitebees.com/ctru/Pe5RMDP0SW_xnbtQFmin1Q
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/
https://secure.sitebees.com/ctru/Pe5RMDP0SW9ag9B6D5chFg
mailto:kwnuk@niepodlegla.gov.pl
https://secure.sitebees.com/ctru/vSHINg1b_O2-lUU0szI28Q
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/polska-morska-niepodlegla-bezplatna-wystawa-do-pobrania/
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/polska-morska-niepodlegla-bezplatna-wystawa-do-pobrania/
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 „Historia transatlantyku MS Batory – bliźniaka MS Piłsudskiego” udostępniona 

w ramach projektu „B jak Batory”. Materiały te są dostępne na stronie 

https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/b-jak-batory-wystawa-i-materialy-edukacyjne-

do-pobrania/  

 „Wiernie będziemy Ciebie strzec” – Marynarka Wojenna II RP 

https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/wiernie-bedziem-ciebie-strzec-marynarka-

wojenna-ii-rp/ 

 „Szkolnictwo morskie II Rzeczpospolitej” https://niepodlegla.gov.pl/o-

niepodleglej/szkolnictwo-morskie-ii-rzeczpospolitej/ 

 „Początek polskiej żeglugi transatlantyckiej” https://niepodlegla.gov.pl/o-

niepodleglej/poczatki-polskiej-zeglugi-transatlantyckiej/ 

 „Nowe transatlantyki” https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/nowe-transatlantyki/ 

 „Kronika życzliwości w dobie epidemii” https://niepodlegla.gov.pl/kroniki/ 

 „Flaga, godło, hymn. Jak dbać o symbole narodowe?” https://niepodlegla.gov.pl/o-

niepodleglej/flaga-godlo-hymn-jak-dbac-o-symbole-narodowe-bezplatne-plansze-do-

pobrania/ 

 

Zachęcam Państwa do korzystania z tych ciekawych źródeł wiedzy oraz do ich dystrybucji. 

 

  

 WOJEWODA PODKARPACKI 

 (-) 

 Ewa Leniart 
       (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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