
W 2003 roku Gdańsk i Gdynia, 
zupełnie niezależnie od siebie, 

nie wiedząc o wzajemnych 
przygotowaniach, zapoczątkowały 

radosne i zupełnie odmienne niż dotąd 
obchodzenie święta 11 listopada.

2 0 0 3 – 2 0 1 9

Idea organizowania Parady Niepodległości zrodziła się  
w 2003 roku. Grupa osób, wśród których byli m.in. twórcy 
Rodzinnego Zdjęcia Gdańszczan, wielkiej wystawy Sybir 
Pro Memento, imprez historycznych, np. Oblężenie 
Malborka, postanowiła zorganizować takie obchody 
Święta Niepodległości, aby wzięły w nich udział tłumy 
ludzi. Chcieliśmy pokazać, że wbrew pesymistom jest 
w narodzie duch, że ludzie wcale nie są obojętni, tylko 
potrzebują impulsu. Zaproponowaliśmy formę radosnej 
i akceptującej parady, ponieważ jest ona maksymalnie 

otwarta: pozwala każdemu się łatwo dołączyć, wnieść 
swój wkład i poczuć się częścią wspólnoty. Uważaliśmy, że 
należy stawiać jak najmniej warunków wstępnych i zaufać 
uczestnikom. Chcieliśmy, żeby nie było żadnej bariery 
pomiędzy tymi, którzy idą w paradzie, a tymi którzy na 
nich patrzą. I w Gdańsku nie ma takiej sytuacji. Wszyscy 
są jej uczestnikami.

Parada w Gdańsku zapoczątkowała w całej Polsce modę 
na radosne świętowanie wielkich rocznic.



2003

Parada ruszyła punktualnie o godzinie 10.00 
z Targu Rybnego w Gdańsku i wypełniając 
całe Podwale Staromiejskie dotarła na Targ 
Drzewny, pod pomnik Jana III Sobieskiego. 
Gdy pierwsi uczestnicy byli już pod 
pomnikiem, ostatni nie zdążyli jeszcze 
wyruszyć!

Mało kto przypuszczał, że pierwsza Parada 
Niepodległości będzie takim sukcesem. 
Szczerze mówiąc spodziewaliśmy się kilkuset 
osób i kilku samochodów. Tymczasem było 
niezwykle hucznie, gwarno i patriotycznie.

Pod pomnikiem Króla Jana III Sobieskiego wysłuchaliśmy przesłania, które specjalnie do nas 
skierował Jan Nowak Jeziorański, a uczynił to na prośbę swojego przyjaciela, mec. Jacka Taylora, 
legendarnego adwokata, obrońcy działaczy opozycji demokratycznej w latach 80. Było to jedno  
z ostatnich wystąpień Kuriera z Warszawy. W niebo wzleciało 1000 gołębi pocztowych, 
należących do pasjonatów zrzeszonych w gdańskim oddziale Klubu Hodowców Gołębi 
Pocztowych a zaraz po nich 1000 białych i czerwonych balonów napełnionych helem. Parada 
zgromadziła sto dwadzieścia zabytkowych lub oryginalnych samochodów i kilka zaprzęgów 
konnych. Słynny żeglarz Roman Paszke był obecny ze swym jachtem regatowym (na przyczepie).
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2004

W roku 2004 Parada przeszła przez nasze 
Miasto po raz drugi, ponownie gromadząc 
tłumy gdańszczan. Tym razem wydłużono 
trasę tak, by uczestnicy mogli w pełni 
zaprezentować siebie i swoje organizacje. 
Po półgodzinnym marszu czoło parady 
dotarło pod pomnik Jana III Sobieskiego. 

Tam wspólnie odśpiewano hymn i złożono 
kwiaty. Następnie, co było nowością, zamiast 
rozejść się do domów paradowicze spotkali 
się na Targu Węglowym. Odbyła się tam 
swoista „majówka”, a właściwie listopadówka. 
Była masa atrakcji, koncerty, pokazy walk 
rycerskich, pokazy ratownictwa i oczywiście 

stare samochody. Znani gdańszczanie 
serwowali gorącą grochówkę (przygotowaną 
z inicjatywy radnego Piotra Dzika). Parada 
była na żywo transmitowana na antenie 
TVP1.
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2005

Poranna mgła, mżawka i przeraźliwy ziąb ustąpiły jak na zamówienie! 
Trzecia Parada znów była większa niż poprzednie dwie. Przemarsz 
rozpoczął się o 10.30 i taką samą trasą jak do tej pory dotarł na Targ 
Drzewny. Tam, po odśpiewaniu hymnu narodowego złożono kwiaty. 

Po 12.00, na Targu Węglowym odbyła się rekonstrukcja bitwy ulicznej 
z czasów powstania warszawskiego, przygotowana z rozmachem przez 
Trójmiejską Grupę Rekonstrukcji Historycznych.
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2006

Kolejny listopad i kolejne, nietypowe 
jak na polskie warunki, obchody Święta 
Niepodległości w Gdańsku. Na zakończenie 
Parady przygotowaliśmy spektakl 
„Wypędzenie Krzyżaków”, który odbył się na 
Targu Węglowym. Przedstawienie dotyczyło 
wydarzeń z 1454 roku, kiedy to mieszczanie 
z terenu Pomorza sprzeciwiający się zakonowi 
zwrócili się do króla polskiego Kazimierza 
Jagiellończyka z prośbą o przyłączenie Prus 
do Polski. Król wyraził zgodę. Zbuntowani 
mieszczanie wypędzili Krzyżaków ze 
wszystkich miast Pomorza. Reżyserem 
spektaklu był Jacek Spychała.

A oto jak swoje zaangażowanie w Paradę 
2006 opisywał zmarły niedawno Jerzy 
Janczukowicz, prezes Gdańskiego Klubu 
Płetwonurków „Rekin”: Wszyscy byliśmy 
przyzwyczajeni do komunistycznych obchodów,  
a ta Parada jest wyjątkowa. To patriotyczne święto, 
które powinno się hucznie obchodzić. Trzeba się 
ciepło ubrać, wziąć parasolki i flagi w garść i jak 
najgłośniej zamanifestować swój patriotyzm. Bo 
to przecież największe święto Polaków i zarazem 
największa Parada w Polsce.
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2007

Atrakcją Parady 2007 było spotkanie 
Ignacego Paderewskiego, premiera  
i ministra spraw zagranicznych RP w okresie 
międzywojennym, a także wybitnego pianisty 
i kompozytora, z Marszałkiem Józefem 
Piłsudskim (byli w Gdańsku, choć się 
oczywiście nie spotkali). Scena ta odegrana 
została przed Ogólnokształcącą Szkołą 
Muzyczną I i II stopnia na ul. Gnilnej. 
Paderewski wraz z Piłsudskim i innymi 
postaciami historycznymi przeszli pod 
pomnik króla Jana III Sobieskiego, po drodze 
przy Ratuszu Staromiejskim spotykając króla 
Kaszubów Antoniego Abrahama i kaszubską 
orkiestrę, która również ubarwiła przemarsz 
muzyką i śpiewem.

Na uroczystości obecne były jak co roku 
osoby związane z dawną działalnością 
antykomunistyczną. W okazjonalnej 
książeczce „Gdańska Niepodległa” 
zamieściliśmy tekst Jacka Spychały, 
współtwórcy i organizatora Parady, dotyczący 
roku 2007. W swoim krótkim wspomnieniu 
mówi on o obecności na Paradzie Arkadiusza 
Rybickiego z rodziną – żoną Małgosią  
i synem Antkiem. Dla nas obecność Arama – 
posła na sejm, ale przede wszystkim jednego 
z pomysłodawców spisania 21 gdańskich 
postulatów i wykonania pamiętnych tablic  
z roku 1980 – na tym święcie była 
niesłychanie ważna. Niestety, trzy lata później, 
w roku 2010, obaj nasi przyjaciele zginęli – 
Aram w Smoleńsku, Jacek pod Płońskiem.
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2008

Gdańsk to przede wszystkim cudowna 
atmosfera, stąd z roku na rok coraz liczniejsi 
przyjezdni z innych miast Polski i z zagranicy.

Jak stało się już tradycją, podczas parady 
odbył się przegląd polskiego oręża. Można 
było podziwiać średniowiecznych rycerzy, 
żołnierzy napoleońskich, husarską konnicę 
króla Jana III Sobieskiego, siły zbrojne  
z czasów II RP, czyli kawalerzystów i korpus 
ochrony pogranicza. Swój udział zaznaczyli 
właściciele zabytkowych samochodów, 
motocykli, a także skuterów, quadów czy 
gokartów. Najciekawiej przebrany uczestnik 
parady uhonorowany został laptopem.

Rok 2008 to oprócz Parady niezwykłe 
wydarzenie towarzyszące – koncert zespołu 
Sabaton. Ta szwedzka grupa jeden ze 
swoich utworów o tytule „40-1” poświęciła 
bohaterskiej obronie Wizny we wrześniu 
1939 roku i osobie jej dowódcy kapitanowi 
Władysławowi Raginisowi. Piosenka stała 
się prawdziwym przebojem wśród polskich 
internautów, w krótkim czasie zyskując 
ponad milion odbiorców. Koncert Sabatonu 
zorganizowaliśmy wspólnie z Europejskim 
Centrum Solidarności, a odbył się on  
w Klubie Stocznia w przeddzień Parady,  
10 listopada.
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2009

Pogoda w tym roku nie była może tak dobra 
jak w poprzednich latach, ale nikogo to nie 
zraziło. Paradujących znów było więcej.

Tysiące uczestników kolorowego pochodu 
przemierzyło gdańskie ulice na własnych 
nogach, kołach, gąsienicach, końskich 
grzbietach i szczudłach. Na czele parady 
przejechały pojazdy straży pożarnej. Uwagę 
przykuwał zabytkowy, czerwony, przepięknie 
utrzymany Magirus Deutz.

Swoje cacka zaprezentowali miłośnicy 
motoryzacji polskiej, amerykańskiej, 
angielskiej, niemieckiej, a nawet radzieckiej.

Znów pojawiły się grupy rekonstrukcyjne 
budzące chyba najwięcej emocji wśród 
młodszych i starszych widzów. Rycerstwo 
różnych epok, z których szczególną uwagę 
przykuwała jak zwykle husaria.  
No i oczywiście ułani.

Zaprezentowały się też grupy kibiców Lechii 
Gdańsk i GKS Wybrzeże. Harcerze nieśli 
dwie, ogromne długie flagi w formie band po 
obu stronach pochodu i jedną nad jezdnią. 
Widok robił wrażenie.
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2010

Rok 2010 był rokiem szczególnym. Wszystkim 
Polakom towarzyszyła żałoba po tragedii 
w Smoleńsku. Wydarzenie to wzmocniło 
potrzebę bycia razem, potrzebę wspólnoty. 
Dało się to zauważyć również podczas Parady. 
Nasze Stowarzyszenie przeżywało żałobę 
podwójnie – także z powodu tragicznej śmierci 
naszego przyjaciela, wiceprezesa SUM, Jacka 
Spychały (na zdjęciu powyżej z roku 2009,  
w charakterystycznej bonapartówce). 

Cieszyła nas tak liczna obecność gdańszczan 
na Paradzie. Był to w pewnym sensie dowód 
na to, że dzieło, które Jacek współtworzył 
trwa i rozwija się.  Wśród gości specjalnych 
tej szczególnej Parady była Danuta 
Wałęsowa, żona Prezydenta Lecha Wałęsy. 
Gościem specjalnym był również Jean Michel 
Jarre – wybitny francuski kompozytor muzyki 
elektronicznej. Jean Michel Jarre od czasu 
wspaniałego koncertu w 2005 roku w Stoczni 
Gdańskiej zawsze podkreśla swój podziw 
dla Polski, dla Polaków i dla Gdańska. Gdy 
dowiedział się o Paradzie Niepodległości, bez 
wahania wyraził chęć świętowania razem  
z nami.
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2011

Rok 2011 to rok wielkiego gdańskiego 
astronoma, Jana Heweliusza. Przypominając 
jego postać w dniu 11 listopada chcieliśmy 
podkreślić, że Niepodległość nie jest związana 
tylko z rokiem 1918 ani żadną inną konkretną 
datą. Praca dla Polski – a Jan Heweliusz 
był poddanym Króla Jana III i nawet z nim 
korespondował – odbywała się przez całe wieki 
i musi odbywać się także dziś. 

Do udziału w Paradach Niepodległości zawsze 
staraliśmy się zapraszać Polaków z zagranicy. 
Tym razem towarzyszyła nam grupa Rodaków 
z Obwodu Kaliningradzkiego. Cieszyło nas to, 
ponieważ na ogół rzadko pamiętamy, że  
i tam znajdują się całkiem spore skupiska osób 
polskiego pochodzenia. Wzruszające słowa 
padły z ust Ireny Korol, prezeski Wspólnoty 
Dom Polski im. Fryderyka Chopina  
w Czerniachowsku: „Bardzo się cieszymy, że po 
raz pierwszy możemy uczestniczyć w Święcie 
Niepodległości w naszej ojczyźnie. Wszyscy 
nas tutaj bardzo miło witają za co jesteśmy 
niezwykle wdzięczni. Mamy nadzieję, że uda 
się nam przyjechać do Gdańska za rok  
w jeszcze większej grupie.” I tak rzeczywiście 
było w następnych latach.
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2012

Postacią, której pamięć przywoływaliśmy  
w roku 2012 był Arend Dickmann, 
mieszkający w Gdańsku Holender w służbie 
polskiego króla. Admirał Dickmann, którego 
440 rocznica śmierci przypadała w 2012 
roku, był dowódcą polskiej floty w Bitwie pod 
Oliwą i autorem tego największego polskiego 
zwycięstwa na morzach.

Honorowym gościem Parady był Albin 
Ossowski (na zdjęciu witany na Paradzie 
przez Adama Hlebowicza) żołnierz AK  
i więzień KL Auschwitz. Pan Albin był 
również aktorem-amatorem, który zagrał 
główną rolę męską w niezwykłym filmie 
„Wielka Droga”, jedynym polskim filmie 
fabularnym zrealizowanym na Zachodzie  
po II wojnie światowej.

A oto słowa, które nasz szczególny gość 
wypowiedział pod pomnikiem Króla Jana III 
Sobieskiego, relacjonując swoje wrażenia  
z Parady, w której uczestniczył jadąc bryczką 
powożoną przez Kaszubów: „Jestem dumny. 
I pytam się sąsiadów – dlaczego tyle ludzi 
przychodzi tu? Właśnie! To jest Polska! 
Tyle lat w Anglii spędziłem, ale takiego 
patriotyzmu nie widziałem. Tu właśnie –  
w tym Gdańsku! Ukochany mój Gdańsk…”
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2013

W 2013 roku rozpoczęliśmy drugie 
dziesięciolecie gdańskich parad. A pogoda? 
Jesień w pełni, a u nas oczywiście słonecznie 
i ciepło. Nie tylko w sercach! Ze względu 
na olbrzymią liczbę grup rekonstrukcji 
historycznych oraz grup zmotoryzowanych 
czoło Parady umiejscowiono tym razem na 
ul. Podwale Staromiejskie, na wysokości Hali 
Targowej. 

O 10.30 Parada wyruszyła i przeszła na 
Targ Drzewny zmienioną trasą, ulicami – 
Podmłyńską, Rajską, Heweliusza, Korzenną, 
Kowalską. Stawiły się jak zawsze tłumy. Obok 
siebie, z radością i bez obawy szli harcerze  
z ZHR i ZHP, seniorzy, kibice, kluby sportowe, 
stowarzyszenia hobbystyczne, przedstawiciele 
partii politycznych i „młodzieżówek” na 
co dzień często pozostających w konflikcie, 
wreszcie władze Miasta i jego mieszkańcy. 

W 2013 na jeszcze większą skalę niż 
dotąd udało nam się połączyć nasze 
siły z entuzjazmem uczestników całego 
województwa (byli oczywiście Kaszubi), 
innych województw (m.in. rekonstruktorzy 
z mazowieckiego), zza wschodniej granicy 

– z Rosji, w szczególności z Obwodu 
Kaliningradzkiego, z Białorusi i z Litwy 
(był z nami polski wicemer Wilna Jarosław 
Kamiński), ale również gości z Europy 
Zachodniej – jedną z grup rekonstrukcyjnych 
stanowili Hiszpanie – pasjonaci  
i rekonstruktorzy polskiego wojska z I i II 
wojny światowej zrzeszeni w Stowarzyszeniu 
„Poland First to Fight”.

Po dojściu na Targ Drzewny pod pomnikiem 
Króla Jana III Sobieskiego zgromadzeni 
wysłuchali przemówienia Prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza oraz posłania 

od Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. 
Przemówił też prezes nielegalnego Związku 
Polaków na Białorusi Mieczysław Jaśkiewicz 
oraz przedstawiciel Stowarzyszenia „Poland 
First to Fight”.

Potem odśpiewaliśmy Hymn Państwowy 
oraz, z pomocą Męskiego Towarzystwa 
Śpiewaczego Trąbki Wielkie, „Pierwszą 
Brygadę”. Jak zawsze wypuszczono też 
w niebo gołębie pocztowe, należące do 
hodowców z Oddziału Gdańskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych. 

Jedną z atrakcji spotkania na Targu 
Węglowym była przygotowana we 
współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej 
i Europejskim Centrum Solidarności 
inscenizacja tajnej drukarni z lat 80. 
Rekonstruktorzy rozdawali przygotowane 
przez nas ulotki i oporniki, drukarnia 
powielała „wywrotowe materiały”. Po ulicach 
– tak jak w latach 80 XX wieku – chodzili 
ludzie sprzedający szary papier toaletowy, 
kasety magnetofonowe i inne niedostępne  
w sklepach dobra. Fo
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2014

Ponieważ w roku 2014 przypadały 
rocznice: 75 powstania Polskiego Państwa 
Podziemnego i utworzenia Szarych Szeregów 
oraz 70 rocznica powstania warszawskiego, 
organizując Paradę skupiliśmy się głównie 
na przypomnieniu znaczenia tych wydarzeń. 
Było dla nas ważne, że w latach powojennych 
wielu uczestników tamtego zbrojnego zrywu 
trafiło do Gdańska i na Pomorze. 

Znakiem XII Parady stała się biało-czerwona 
opaska. Mieliśmy ogromne szczęście, że 
nasze zaproszenie do uczestnictwa w Paradzie 
przyjęli niezwykli świadkowie czasu walki: 
Ewa Ludkiewicz, Jerzy Grzywacz, Irmina 
Golińska, Janina Brzozowska.  

Seniorzy z Klub Seniora Motława 
przygotowali kilkaset wspaniałych, 
wykonanych własnoręcznie na drutach 
szalików, czapeczek i opasek, a także kokard 
narodowych z biało-czerwonej wstążki. 

W  tym roku w przemarszu pojawiły się 
postacie historyczne uosabiające ciągłość 
polskich dziejów i walki o wolność  
i niepodległość: Marszałek Józef Piłsudski, 
dowódca Armii Krajowej generał  
Bór-Komorowski, przywódca strajkujących 
robotników z Sierpnia 80 Lech Wałęsa.

Ciastka „Poleczki” – te ciastka, przygotowane 
przez mistrza piekarnictwa Grzegorza 
Pellowskiego, można było dostać tylko tego 
dnia.
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2015

Motywem przewodnim, XIII Parady 
Niepodległości był Orzeł Biały. Inspiracją zaś 
70 rocznica zakończenia II wojny światowej. 
Orzeł jednoczył i dodawał odwagi. 

Na samym początku Parady znalazły się 
grupy najbardziej malownicze: pierwszy jechał 
samochód przygotowany przez Muzeum 
Techniki Wojskowej Gryf  w Dąbrówce, 
prezentujący wizerunek orła z cmentarza na 
Monte Cassino. Dalej motocykle, samochody 
osobowe zabytkowe, unikatowe, klubowe, oraz 
sprzęt militarny. 

Niezmiennie wielkie wrażenie robiła Chorągiew 
Husarska z Gniewa – jedna z najpiękniejszych  
i najsprawniejszych konnych grup rycerskich  
w Polsce a także kawalerzyści z 18 Pułku 
Ułanów Pomorskich.

Teatr Feta przygotował tym razem wyjątkową 
prezentację: olbrzymi Orzeł Biały oraz 
towarzysząca mu grupa symboliczna.

Na Targu Drzewnym, pod pomnikiem Króla 
Jana III Sobieskiego, wystąpiła prawnuczka 
Józefy i Pawła Wojczysów, młoda patriotka, 

której dziadkowie odznaczeni zostali medalem 
„Sprawiedliwy wśród narodów świata.” Było 
to wystąpienie autentyczne i szczególnie 
wzruszające. Podobnie jak występ małego 
chłopca (A. Wróblewski) mówiącego  
z prawdziwym przejęciem wiersz „Kto ty jesteś?” 

Wielką radością było zaangażowanie młodych 
ludzi i ich wychowawców w projekt „Orzeł 
Biały”. Wykonane orły różniły się rozmiarami, 
wykorzystanym materiałem, zachwycały 
pomysłowością. Łączyło je jedno – były 
zrobione z przekonaniem, że ten symbol jest 
nasz i naprawdę wiele znaczy! 

Fo
t.

 G
rz

eg
or

z 
M

eh
ri

n
g 

/ w
w

w
.g

d
an

sk
.p

l



2016

Specjalnie na Paradę Niepodległości przyjechała 
do Gdańska młodzież i nauczyciele z Białorusi, 
ze Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza 
Rejtana w Baranowiczach. W Paradzie 
Niepodległości przeszli razem 200 osobową 
grupą. „To niesamowite przeżycie zarówno 
dla nas nauczycieli, jak i dla młodzieży 
doświadczyć patriotyzmu w Polsce” – mówiła 
Eleonora Jarmolicz, dyrektor Szkoły. 

Był również z nami kapitan Tadeusz Roman 
ze zgrupowania „Radosław”, w skład którego 
wchodziły sławne bataliony „Zośka”, „Parasol”, 
„Miotła”, „Pięść”. 

Dużą popularnością cieszyła się zupełnie 
nietypowa flaga narodowa, której dolna, 
czerwona część utworzona został z podpisów 
uczestników Parady.

Gdańska Parada to wielkie wydarzenie  
o charakterze obywatelskim. Tym się różni 
od wszystkich innych, że jest przygotowana 
oddolnie, głównie przez prywatne osoby, 
stowarzyszenia, kluby, szkoły. Parada jest jak 
wielka impreza składkowa: każdy przynosi to 
co ma najlepszego, żeby uczcić ważne święto 
Polski. Jest taka, jak mieszkańcy tego miasta. 
Głównym i najważniejszym donatorem Parady 
Niepodległości jest oczywiście Miasto Gdańsk. Fo
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2017
W 2017 roku obchodziliśmy mały jubileusz, 
ponieważ Parada odbywała się już po raz 
piętnasty. Znów przez Gdańsk przeszło 
ponad 20 tys. uczestników przystrojonych  
w biało-czerwone barwy.

Na Targu Węglowym stanęła scena mobilna, 
na której odbył się wzruszający koncert 
pieśni patriotycznych. Wśród wykonawców 
byli członkowie Męskiego Towarzystwa 
Śpiewaczego Gryf z Trąbek Wielkich, Zespół 
Pieśni i Tańca „Gdańsk” oraz uzdolniona 
wokalnie młodzież z Pałacu Młodzieży  
w Gdańsku.

Było i pozostaje naszą wielką ideą, aby 
Święto Niepodległości Polski rozpropagować 
na wiele sposobów. Chodzi o to, żeby święto 
narodowe było okazją do spotkań z rodziną 
czy przyjaciółmi, okazją do wspólnego 
posiłku czy wręcz zabawy. 11 listopada 
to przecież jedno z najbardziej radosnych 

świąt w naszym patriotycznym kalendarzu. 
Dlatego też od lat – wspólnie z gdańskimi 
restauratorami i Urzędem Miejskim – 
organizujemy Wieczór Niepodległości. 
10 i 11 listopada w wielu przystrojonych 
na biało-czerwono restauracjach można 
zamówić specjalne (inspirowane barwami 
narodowymi albo naszą historią i tradycją) 
dania w specjalnych cenach. 11 listopada 
to najbardziej radosne święto w naszym 
patriotycznym kalendarzu.
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2018

Stulecie Odzyskania Niepodległości to 
rocznica szczególna. Uczestnicy Parady 
Niepodległości uczcili ją wyjątkowo tłumnym 
uczestnictwem. Wszyscy przeszliśmy 
także dłuższą trasą niż dotąd. Po dojściu 
do pomnika Króla Jana III i krótkim 
zatrzymaniu, Parada ruszyła dalej aż na 
Długi Targ. Tam wspólnie stanęliśmy do 
Rodzinnego zdjęcia. O godzinie 12.00 
odśpiewaliśmy hymn narodowy, a następnie 
odbył się koncert i dalsze wspólne śpiewanie 
najpiękniejszych piosenek i pieśni na polską 
nutę. 

Za najwartościowszy z „gadżetów”, 
które były rozdawane w trakcie Parad 
Niepodległości, uważamy szaliki i kotyliony 
ręcznie wykonane przez wspaniałe Panie 
z Klubu Seniora „Motława”. Jest czymś 
bardzo wzruszającym, że tak wiele z nich, 
przez długie tygodnie i miesiące wykonuje te 
piękne ozdoby. Ich osobiste zaangażowanie 
jest od wielu lat jednym ze znaków Parady. 
Serdecznie dziękujemy!
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2019

Któż mógł przypuszczać, że po roku 2019 
będziemy zmuszeni zrobić przerwę  
w organizacji Parad Niepodległości? Z tym 
większym sentymentem wspominamy więc 
to wydarzenie. Znów było nas bardzo dużo: 
według szacunków służb, ponad 25 tysięcy 
uczestników. Zachęceni doświadczeniem roku 
poprzedniego, ponownie wydłużyliśmy nasz 
przemarsz w taki sposób, że jego zakończenie 
odbyło się pod Zieloną Bramą, na Długim 
Targu. Tam powitała wszystkich Prezydent 
Aleksandra Dulkiewicz. Tam wspólnie 
śpiewaliśmy Hymn Narodowy, a potem inne 
polskie pieśni i piosenki. Życzyliśmy sobie 
wówczas spotkania za rok. No i spotykamy 
się – choć w bardzo zmienionej formie...

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
będziemy mogli znów iść przez Gdańsk  
w kolorowej, rozśpiewanej Paradzie!
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Parada 11 listopada 2018 była ostatnią,  
w której udział wziął Paweł Adamowicz.

Zachowując go we wdzięcznej pamięci, 
wspominamy, że prezydent nie opuścił 
wcześniej żadnej Parady Niepodległości  
i swój kalendarz zawsze podporządkowywał 
tym obchodom. Wspierał nas od pierwszej 
chwili, gdy przyszliśmy do niego w roku 2003 
i podzieliliśmy się pomysłem na organizację 
obchodów. Nie było wówczas i nie jest dziś 
rzeczą zwyczajną, że ich organizatorem 
jest oddolne, obywatelskie stowarzyszenie. 
Paweł Adamowicz doradzał i pomagał, gdy 
prosiliśmy o pomoc. Nigdy nie próbował 
narzucać swoich sugestii. Z radością 
natomiast przyjmował takie pomysły, jak 
budowa największego w Polsce masztu 
flagowego na Górze Gradowej, gdzie  
biało-czerwona cały rok góruje nad 
Gdańskiem, czy nazwanie mostu zwodzonego 
w Sobieszewie Mostem 100-lecia 
Niepodległości Rzeczypospolitej. Zależało 
mu zawsze na tym, by Gdańsk był  
biało-czerwony. Chcielibyśmy, żebyście o tym 
wiedzieli. Paweł Adamowicz odszedł 14 stycznia 
2019 roku w następstwie zamachu na jego 
osobę, do którego doszło 13 stycznia.

W 2018 roku po raz ostatni był także  
z nami Florian Staniewski, wspaniały aktor 
Teatru Wybrzeże, który przez 16 lat wcielał 
się w rolę Józefa Piłsudskiego. Jego postać  
i zaangażowanie zostaną w naszej pamięci  
na długie lata. Florian Staniewski odszedł  
10 marca 2019 roku.

W roku 2012 Prezydent mówił pod 
pomnikiem Jana III Sobieskiego:
Pomysł na taką właśnie formułę Parady 
Niepodległości jest – nie waham się użyć tego słowa 
– wielki. Wielki przede wszystkim poprzez swoją 
prostotę i to, że jest pomysłem idącym zdecydowanie 
pod prąd tego, do czegośmy się w Polsce 
przyzwyczaili. I teraz po prostu nie wyobrażam 
sobie 11 listopada bez barwnej, radosnej  
i odbywającej się na luzie Parady.

Paweł Adamowicz
Florian Staniewski

Fot. Dominik Paszliński, Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl



Od samych początków Parady w 2003 
roku w jej organizację oraz uczestnictwo 
zaangażowani są harcerze i harcerki  
z Okręgu Pomorskiego ZHR. Przez lata ich 
pomoc przybierała bardzo zróżnicowane 
formy. Kierowanie ruchem, formowanie 
parady, dbanie o bezpieczeństwo, pomoc 
medyczna czy dystrybucja biało-czerwonych 
gadżetów to tylko część zadań, w które byli 
zaangażowani.

Na Paradach Niepodległości chętnie służą 
swoją pomocą również harcerze z ZHP.  
Ich uczestnictwo w Paradzie połączone jest 
z Rajdem Śladami Przeszłości Gdańska, 
odbywającym się w naszym mieście  
w okolicach 11 listopada.

Najwięcej jednak młodych osób przychodzi 
na Paradę Niepodległości wraz  
z nauczycielami ze swoich szkół. Atmosfera 
zawsze jest wspaniała a ich prezentacje 
wzruszające.

Dziękujemy Wam, Kochani!

Harcerze i szkoły
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Tak Gdańsk świętuje 11 listopada!
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Od 2003 roku w Gdańsku 11 listopada odbywa się Parada 
Niepodległości, będąca radosną, otwartą, akceptującą formą 
świętowania rocznic Odzyskania Niepodległości. Parada  
w Gdańsku zapoczątkowała w całej Polsce modę na takie właśnie 
świętowanie ważnych dla Polaków rocznic.

Parada Niepodległości jest wielką składkową imprezą urodzinową. 
Każdy przynosi to, co ma najlepszego i stara się pokazać od najlepszej 
strony. Nie trzeba uzyskiwać pozwolenia. Polegamy na wyczuciu 
dobrego smaku i taktu przez gdańszczan. I nikt się jeszcze nie 
zawiódł.

Gdańska Parada to wielkie wydarzenie o charakterze obywatelskim. 
Tym się różni od wszystkich innych, że jest przygotowana oddolnie, 
głównie przez prywatnych ludzi, stowarzyszenia, kluby, szkoły.  
Od początku korzysta z wielkiej pomocy i wsparcia Miasta Gdańska. 
Pomagają nam też Sponsorzy i Partnerzy. Wśród nich – od samego 
początku – znajduje się Piekarnia Pellowski, z jej szefem Grzegorzem 
Pellowskim i jego wspaniałą żoną Katarzyną.

W roku 2020 Parada Niepodległości nie może się odbyć ale mamy 
nadzieję, że spotkamy się na niej w roku przyszłym!



Lista wdzięczności 2003–2020

Na przestrzeni lat Paradę Niepodległości współtworzyło i wspomagało 
bardzo wiele osób, szkół, organizacji, instytucji i firm.  
Byli to, między innymi:

UczNiowie i NaUczyciele szkół i Przedszkoli:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2

Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa

Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum

Gdańskie Liceum Autonomiczne

Gdańskie Liceum Katolickie oraz Katolickie Gimnazjum  
im. Św. Wojciecha

Gimnazjum Lingwista

Gimnazjum Nr 10

Gimnazjum Nr 15

Gimnazjum Nr 19

Gimnazjum Nr 2

Gimnazjum Nr 26 im. Jana Iii Sobieskiego

Gimnazjum Nr 27

Gimnazjum Nr 29

Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła Ii W Gdańsku-Chełmie

Gimnazjum Nr 48 im. Lecha Bądkowskiego

Gimnazjum Nr 7

Gimnazjum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej

Gimnazjum Nr 9

Gimnazjum Św. Jana De La Salle

II Podstawowo-Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych Sto

III Liceum Ogólnokształcące

III Podstawowo-Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych Sto  
z Gdańska Wrzeszcza

International School Of Gdańsk

IV Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące Feniks Gdańsk

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
„Olimpijczyk” im. Heleny Rakoczy

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe

Państwowe Szkoły Budownictwa im. Prof. Mariana Osińskiego

Podstawowa Szkoła Społeczna Niedźwiednik

Pomorskie Szkoły Rzemiosł

Przedszkole Fregata

Przedszkole Nr 1 w Gdańsku „Tęczowa Jedyneczka” 

Przedszkole Nr 21

Przedszkole Nr 60 im. Jana Brzechwy

Przedszkole Św. Jana De La Salle 

Społeczna Szkoła Podstawowa z ul. Waryńskiego

Szkoła i Przedszkole „Lokomotywa” Z Sopotu

Szkoła Podstawowa dla Chłopców Fregata

Szkoła Podstawowa dla Dziewcząt Fregata

Szkoła Podstawowa I Liceum Towarzystwa Edukacyjnego Vizja

Szkoła Podstawowa Nr 11

Szkoła Podstawowa Nr 14

Szkoła Podstawowa Nr 15

Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Władysława Broniewskiego

Szkoła Podstawowa Nr 17

Szkoła Podstawowa Nr 27

Szkoła Podstawowa Nr 29 Leonardo

Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Wojska Polskiego

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Króla Kazimierza Jagiellończyka

Szkoła Podstawowa Nr 40

Szkoła Podstawowa Nr 43

Szkoła Podstawowa Nr 45

Szkoła Podstawowa Nr 50

Szkoła Podstawowa Nr 55

Szkoła Podstawowa Nr 56

Szkoła Podstawowa Nr 57

Szkoła Podstawowa Nr 58

Szkoła Podstawowa Nr 65

Szkoła Podstawowa Nr 67

Szkoła Podstawowa Nr 69 im. gen. Stanisława Sosabowskiego

Szkoła Podstawowa Nr 77

Szkoła Podstawowa Nr 79

Szkoła Podstawowa Nr 81

Szkoła Podstawowa Nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego

Szkoła Podstawowa Nr 85 im. prof. Jerzego Sampa

Szkoła Podstawowa Nr 89

Szkoła Podstawowa Nr 92

Szkoła Podstawowa Św. Jana De La Salle

Szkoły Okrętowe I Ogólnokształcące Conradinum w Gdańsku 

Technikum Nr 12

VI Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Helu

VII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku Oruni

VIII Liceum Ogólnokształcące

X Liceum Ogólnokształcące

XV Liceum Ogólnokształcące

XXI SLO

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 19

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 27

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 5

Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 28

Zespół Szkół Budowlano Architektonicznych

Zespół Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza

Zespół Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6

ZSS Nr 1 Batorówka

komBataNci i człoNkowie grUP komBataNckich:

Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Okręg Gdański

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

goście hoNorowi i osoBy PrzekazUjące sPecjalNe 
PosłaNie dla UczestNików:

Donald Tusk

Abp. Tadeusz Gocłowski 

Albin Ossowski

Aleksander Milinkiewicz

Andżelika Borys

Tomasz Arabski

Bożena Grzywaczewska

Ewa Ludkiewicz

Jan Nowak Jeziorański

Jean Michel Jarre

Jerzy Grzywacz

Joanna Penson

Kpt. Tadeusz Roman ps. „Kowalski”

harcerze

Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Związek Harcerstwa Polskiego

Harcerski Klub Lotniczy „Wzlot”

twórcy oPrawy mUzyczNej

Chór Mieszczan Gdańskich (dyr. Olga Snarska)

Chór Non Serio

Chór XIX Liceum Ogólnokształcącego Scherzi Musicali (dyr. Daria 
Polanowska)

Chór Klubu Krytyki Politycznej w Gdańsku 

Detko Band

Gdańsk Pipe Band – Dudziarze Szkoccy

Gdański Chór Nauczycielski (dyr. Teresa Pabjańczyk)

Grupa Perkusyjna „Taraban” 

Kociewsko-Kaszubska Orkiestra Dęta (dyr. Radosław Kornas)

Łukasza Juźko i Przyjaciele

Męskie Towarzystwo Śpiewacze Gryf z Trąbek Wielkich  
(wcześniej także pod nazwą Bel Canto) 

Michał Olejnik 

Mobilny Carillon Muzeum Gdańska 

Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo

Orkiestra Dęta Linstart z Liniewa 

Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Orkiestra Pstrong 

Johny Roger

Teleradiomechanika, Witosław Bociąg (nagłośnienie wszystkich Parad)

rekoNstrUktorzy, grUPy teatralNe i artystyczNe

Chorągiew Husarska Marszałka Województwa Pomorskiego z Gniewa

Chorągiew Jakuba Wejhera

Chorągiew Zaciężna Apis z Gniewa

Faktoria Rzymska z Pruszcza Gdańskiego

Fizylierzy 12. Pułku Piechoty Xięstwa Warszawskiego

Gdański Ochotniczy Szwadron Reprezentacyjny 18 Pułku  
Ułanów Pomorskich

Gloria Victoria  

Grupa Rekonstrukcji Historycznej Sojusz

Grupa Rekonstrukcji Historycznej Biały Orzeł

Grupa Rekonstrukcji Historycznej Gdańska Rota Mieszczańska

Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej z Mławy

Grupa Rekonstrukcji Historycznej Nordelag

Grupa Rekonstrukcji Historycznej Tobie Polsko

Grupa Rekonstrukcyjna Task Force 41

Harcerska Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Pomorze”

Hell On Wheels

Jednostka Strzelecka 3102, Strzelecki Oddział Dywersyjno-Szturmowy 
im. Obrońców Wybrzeża 

Konfraternia Puszkarzy Królewskich z Malborka

Korpus Marines

Militarni Trójmiasto

Muzeum Polskiego Czynu Zbrojnego w Armiach Sprzymierzonych

Muzeum Techniki Wojskowej Gryf z Dąbrówki 

Oddział Specjalny Żuławka

Pałac Młodzieży w Gdańsku

Projekt Historyczny Garnizon Gdańsk

Przesiedleńcy Zza Buga

Samodzielna Grupa Odtworzeniowa „Pomorze”

Sensei Centrum Przygody

Siła I Honor 14

Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej ,,Rex”

Stowarzyszenie Poland First To Fight (Hiszpania)

Szkolna Grupa Rekonstrukcji Historycznej  
„Pluton Mieczyki / Batalion AK Czata49”

82Nd Airborne Division „Paraglite”

ASG Gryf Pomorski

Szpital Polowy: Stowarzyszenie Muzyczne „Chorus Culmensis”

Teatr Feta (Gdański Archipelag Kultury)

Trójmiejski Wydział Szybkiego Reagowania Airsoft Team Gdańsk

Wileński Pułk Muszkieterski

Zespół Pieśni i Tańca „Gdańsk”

słUżBy Państwowe i miejskie

Gdańskie Autobusy i Tramwaje  
(wcześniej Zakład Komunikacji Miejskiej)

Marynarka Wojenna RP: 3 Flotylla Okrętów Gdynia 

Ochotnicza Straż Pożarna Sobieszewo

Państwowa Państwowa Straż Pożarna Komenda Miejska w Gdańsku

Policja – Wydział Ruchu Drogowego

Straż Miejska w Gdańsku

Zakładowa Straż Pożarna Stoczni Gdańsk

Zarząd Transportu Miejskiego Gdańsk

zaBezPieczeNie medyczNe

Stowarzyszenie na rzecz ratownictwa Aduitare

grUPy zmotoryzowaNe

Cafe Racer 3 Miasto

FSO Pomorze Auto Klub

GKS Wybrzeże

Harley Owners Group

Klub Motocyklowy Cruisriders Sopot

Klub Old VW 3City

Klub Trabant Trójmiasto

Mały Fanklub 126P

Mb/8 Club Poland

Mini Klub Polska i Użytkownicy Mini Morrisów

Motocykliści.pl

Omega Klub Polska

Polski Związek Motocyklowy

Pomorska Grupa Skuterowa Skutery 3Miasto

Pomorski Klub Pojazdów Zabytkowych Dreamcars

Quady 3 Miasto

Rowerzyści Gdańscy

Sekcja Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu Morskiego w Gdyni

Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski 

Stowarzyszenie Motocyklowe Lotor

Youngtimers Trójmiasto

Zespół Szkół Samochodowych – Szkolny Klub Kartingowy Gepard

stowarzyszeNia, klUBy, Partie PolityczNe,  
rady dzielNic

Aeroklub Gdańsk – Sekcja Szybowcowa

Centrum Gimnastyki Artystycznej 

Gdański Klub Morsów

Inicjatywa Budzimy Gdańsk

Inicjatywa dla Polski

Klub Imprez na Orientację Bezdroża i Bractwo Przygody Almanak

Klub Imprez na Orientację Neptun

Klub Seniora „Motława” 

Koło Gdańskie Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”

Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. Franciszka Mamuszki

Komitet Obrony Demokracji

Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska

Pomorski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Gdańsk 

Prawica Rzeczpospolitej

Prawo i Sprawiedliwość Okręg Gdański

Rada imigrantów i imigrantek przy prezydencie Miasta Gdańska

Rady Dzielnicy Siedlce

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Iceskater

Stowarzyszenie „Bliżej Centrum”

Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gdańsk Lwy Północy

Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado z siedzibą w Gdańsku

Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki

Stowarzyszenie Teatralno-Edukacyjne „Wybrzeżak” 

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Szkółka Żeglarska Optymisci Gdańsk z Górek Zachodnich 

Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia oddział Gdańsk

Klub Olimpijczyka „Srebrni Obywatele”

sPecjalNe PodziękowaNia iNstytUcji

Europejskie Centrum Solidarności

Instytut Pamięci Narodowej

Polacy i Przyjaciele Polski z zagraNicy

Wicemer Miasta Wilna Jarosław Kamiński

Stowarzyszenie Poland First To Fight (Hiszpania)

Mieczysław Jaśkiewicz, Przewodniczący Związku Polaków na Białorusi

Polscy Harcerze z Borysowa na Białorusi

Polacy z Obwodu Kaliningradzkiego

Narodowościowo-Kulturalna Autonomia Polaków  
M. Kaliningrad „Polonia”

Polscy Harcerze z Czerniachowska

sPoNsorzy i iNstytUcje zaaNgażowaNe fiNaNsowo 
(oraz ich szefowie w odPowiedNim czasie)

Miasto Gdańsk (Paweł Adamowicz, Aleksandra Dulkiewicz)

Sieć 34 oraz Merco Sieć Supermarketów (Prezes Marek Theus)

Bank Zachodni WBK  (Prezes Mateusz Morawiecki)

Olivia Business Centre (Prezes Maciej Grabski)

Polkomtel, Operator sieci PLUS (Wiceprezes Krzysztof Kilian)

Grzegorz Pellowski z Rodziną

Pierogarnia Piotr Dzik

Energa SA

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna

SKOK Kasa Stefczyka

PatroNi medialNi

Radio Plus

Dziennik Bałtycki

Trojmiasto.pl

Radio Gdańsk

Telewizja Gdańsk 

wp.pl

wszystkim pięknie dziękujemy!

Członkowie Stowarzyszenia SUM, organizatora Parady Niepodległości



Pomnik króla Jana III Sobieskiego to jeden z najważniej-
szych symboli, które stały się nieodłączną częścią krajo-
brazu Gdańska. Dla jego mieszkańców, szczególnie przed 
powstaniem Pomnika Poległych Stoczniowców, był od 
początku elementem przestrzeni wolności. Tu odbywały 
się wielkie manifestacje patriotyczne organizowane przez 
opozycję demokratyczną w latach 70. i 80. ub. wieku. Tu 
także odbywa się od 2003 roku Parada Niepodległości  

11 listopada, największa patriotyczna manifestacja oby-
watelska w Polsce. Radosną, pogodną atmosferą przy-
ciąga tysiące uczestników: grup zorganizowanych, sto-
warzyszeń, szkół, towarzystw sąsiedzkich, rodzin i osób 
indywidualnych. Zaraża entuzjazmem i przyczynia się do 
odrodzenia patriotyzmu. W roku 2010 w Paradzie Nie-
podległości uczestniczyli m.in.: Danuta Wałęsowa, Jean 
Michel Jarre oraz Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Do zwycięstwa
pod królewską buławą
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Do zwycięstwa
pod królewską buławą

Gdańszczanie mogą cieszyć się pomnikiem Jana III  
Sobieskiego dzięki zapobiegliwości mieszkańców Lwowa. 
W 1883 roku, a więc w 200 rocznicę Wiktorii Wiedeń-
skiej, decyzją Rady Miasta postanowili oni odkładać po 
tysiącu złotych reńskich rocznie, aby ostatecznie odsło-
nić monument 20 listopada 1898 roku. Był to pierwszy 
pomnik polskiego króla zrealizowany w okresie zaborów 
i od razu stał się jednym z symboli Lwowa.
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Do zwycięstwa
pod królewską buławą

Po II wojnie światowej, kiedy Lwów znalazł się w gra-
nicach ZSRR, pomnik wywieziono do Polski i prowi-
zorycznie ustawiono w Wilanowie. W latach 60. ubie-
głego wieku starania o niego czyniły Wrocław i Kraków.  
Niespodziewanie jednak wygrali gdańszczanie. Gdańsk, 
który choć wszedł do rywalizacji jako ostatni, mógł się 
przecież wykazać licznymi związkami z Janem III i kró-
lową Marysieńką. Pomnik postawiono na Targu Drzew-
nym 26 czerwca 1965 roku.
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Do zwycięstwa
pod królewską buławą

Gdańszczanie przyjęli swojego króla tak, jakby nigdy 
ich nie opuszczał. Już w 1970 roku pomnik był jednym  
z ważnych punktów, w których mieszkańcy spontanicz-
nie spotykali się podczas Wydarzeń Grudniowych.
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Do zwycięstwa
pod królewską buławą

Od końca lat 70. pomnik Jana III Sobieskiego stał się 
miejscem patriotycznych manifestacji  organizowanych 
przez opozycję demokratyczną w dniach rocznic narodo-
wych. Największą demonstracją była ta, zorganizowana 
3 maja 1981 roku. U stóp Jana III zgromadziło się wów-
czas około 20 tys. osób.
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Do zwycięstwa
pod królewską buławą

Pierwsze manifestacje patriotyczne pod pomnikiem Jana 
III Sobieskiego były pomysłem działaczy Ruchu Młodej 
Polski. Z czasem w organizację włączały się i inne ugrupo-
wania opozycyjne. 11 listopada 1981 roku, po mszy św. 
za Ojczyznę w kościele Mariackim, pod pomnik przyszło 
kilkanaście tysięcy demonstrantów. Na zdjęciu: przema-
wiają Dariusz Kobzdej i Stanisław Wądołowski. Za nimi 
m.in. Donald Tusk i prof. Andrzej Zbierski.
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Do zwycięstwa
pod królewską buławą

Od 2003 roku tradycję wielkich manifestacji patriotycz-
nych kontynuuje Parada Niepodległości. W 2011 roku 
uczestniczyło w niej ponad 25 tys. uczestników i są to 
największe obywatelskie obchody rocznicy 11 listopada 
w Polsce. Niezwykły, radosny charakter Parady Niepod-
ległości przyciąga co roku więcej osób i stanowi inspi-
rację dla podobnych inicjatyw w bardzo wielu miastach  
w Polsce.
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Uroczystości rodzinne, albo te obchodzone w gro-
nie przyjaciół są uwieczniane na fotografiach. Sta-
jemy wspólnie, uśmiechamy się do aparatu a ktoś 
robi zdjęcie. Zostaje nam z tego pamiątka na lata. 
Patrzymy później na taką fotografię i przypomina-
ją nam się różne szczegóły. Wspominamy jaka była 
pogoda, co robiliśmy wcześniej a co później. Widzi-
my jak zmieniamy się my, jak zmieniają się ubrania, 
jak zmienia się miasto dookoła nas. Z żalem wspo-
minamy tych, których nie ma już wśród nas...

Taka właśnie jest idea Rodzinnego Zdjęcia Gdańsz-
czan. Zapoczątkowaliśmy ją 20 lat temu, 20 czerwca 
2000 roku, wykonując na Długim Targu Rodzinne 
Zdjęcie Gdańszczan Na Koniec Wieku. Do wspól-
nego zdjęcia stanęło wówczas  ponad 10 tys. osób, 
które przyszły tylko po to, aby się na tym zdjęciu 
uwiecznić. Organizatorem tego wzruszającego wy-
darzenia był gdański miesięcznik (a obecnie kwar-
talnik) „30 DNI”. W nim też plakat ze zdjęciem zo-
stał opublikowany. Od tego momentu w całej Polsce 
wykonano tysiące takich zbiorowych fotografii.

Historyczne Zdjęcie Gdańszczan 
na 100-lecie Niepodległości Polski

Fot. Jacek Wołowski 
na zlecenie Miesięcznika 30 Dni

Fot. Dariusz Kula na zlecenie Stowarzyszenia SUM

2000

2018



Osiemnaście lat później, 11 listopada 2018 roku o godzinie 12.00 
znów tysiące gdańszczan, mieszkańców całego Pomorza i turystów 
stanęło do Rodzinnego Zdjęcia Gdańszczan na 100-lecie Odzyska-
nia Niepodległości. Fotografia ta jest niezwykłym dowodem na to, 
jak bardzo gdańszczanie przywiązani są do Ojczyzny i barw narodo-
wych. Nie jest przypadkiem, że na tym zdjęciu znajduje się jeszcze 
więcej osób, niż w roku 2000.

Zdjęcie zostało wykonane z okien Zielonej Bramy. Nie udało się go 
zrobić z tych samych okien co w 2000 roku, wychodzących na wprost 

Długiego Targu. Z powodu trwającej właśnie wystawy malarstwa (i 
niemożności otwarcia okien) musieliśmy wykorzystać boczne skrzy-
dło Zielonej Bramy. 

Fotografię wykonał znany gdański fotografik Dariusz Kula. Wyko-
rzystał w tym celu aparat Hasselblad, wyposażony w matrycę 40 mln 
pikseli. 

Oryginalny plik oraz wydruk zostały złożone w Muzeum Gdańska 
(podobnie jak zdjęcie z 2000 roku).

Fot. Dariusz Kula na zlecenie Stowarzyszenia SUM

Historyczne Zdjęcie Gdańszczan 
na 100-lecie Niepodległości Polski



Biało-czerwony Długi Targ.

Oczywiście wykonaliśmy wiele ujęć a nie tylko jedno. Mieliśmy dy-
lemat, co zrobić „w kwestii flag i transparentów”. Wiadomo, że przy 
takiej okazji jak Święto Odzyskania Niepodległości nasze biało-czer-
wone emblematy powinny być widoczne. Jednak, z drugiej strony, 
duża liczba wyciągniętych w górę flag powodowałaby, że sporo osób 
byłoby zasłoniętych. Dlatego też, wykonaliśmy zdjęcia takie i takie.

Fot. Dariusz Kula na zlecenie Stowarzyszenia SUM

Historyczne Zdjęcie Gdańszczan 
na 100-lecie Niepodległości Polski



Ciekawi nas, jak wielu osobom udało się odnaleźć na obu tych fotografiach? Podzielcie się wspomnieniami. Napiszcie nam o tym! 
Możecie to zrobić pisząc do nas email: sum.gdansk@gmail.com albo pisząc na Facebooku i oznaczając nas hasztagiem: #paradaniepodleglosci

Fot. Dariusz Kula na zlecenie Stowarzyszenia SUM

Historyczne Zdjęcie Gdańszczan 
na 100-lecie Niepodległości Polski
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Historyczne Zdjęcie Gdańszczan 
na 100-lecie Niepodległości Polski
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Historyczne Zdjęcie Gdańszczan 
na 100-lecie Niepodległości Polski


