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Złóż życzenia Polsce!
Polska świętuje 100. rocznicę odzyskania
niepodległości. Drodzy Przyjaciele Polski, możecie
złożyć nam życzenia, które opublikujemy

Drodzy Przyjaciele,
Drodzy Zagraniczni Przyjaciele Polski!

W 1795 roku Rzeczpospolita została podbita i podzielona pomiędzy jej
sąsiadów: Imperium Rosyjskie, Austrię i Prusy (Niemcy). Chociaż zniknęła
z mapy świata to nie zniknęła z umysłów i serc Polaków. Zrywy wolności
były tłumione przez współpracujących ze sobą zaborców. Wybuch I wojny
światowej był momentem, gdy zaborcy stanęli przeciw sobie. Powstała
szansa na odrodzenie wolnej i niepodległej Polski. Niepodległość
odzyskaliśmy po 123 latach. W listopadzie 1918 r. naczelnik Józef Piłsudski
wysłał radosną nowinę o odzyskaniu niepodległości do rządów wszystkich
państw świata. Nikt wtedy na nią nie odpowiedział. Dziś Polska obchodzi
100. rocznicę odzyskania niepodległości.

Odpowiedz Naczelnikowi Polski i wszystkim Polakom.

Możesz złożyć nam życzenia.

Co możesz zrobić:

Wysłać link z filmem z życzeniami na nasz adres
edu@ipn.gov.pl

lub

https://mojaniepodlegla.pl/javascript:void(location.href=


wgrać do serwisu Youtube i wypełnić formularz na: pamiec.pl

lub

wysłać film przez serwis wetransfer.com lub myairbridge.com
na adres: edu@ipn.gov.pl

Wszystkie przesłane do nas życzenia pokażemy na naszej stronie:
mojaniepodlegla.pl

Żadne życzenie nie zostanie bez odpowiedzi.

Życzenia składa 100 mieszkańców Indii

Życzenia ze Szkoły Sobotniej w Nietyszynie (Ukraina)

Życzenia od studentów z Ecole Nationale de Commerce et de Gestion
Uniwersytetu Ibn Zohr w Agadirze (Maroko)

Życzenia z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Równem (Ukraina)

Życzenia od Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza
w Odessie (Ukraina)

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości życzenia dla
Prezydenta RP i wszystkich Polaków przygotowała Ambasada Węgier

w Warszawie.

Życzenia z Klubu Kultury Polskiej im. Henryka Sienkiewicza w
Energodarze (Ukraina)

Życzenia składają dzieci z klasy II w Iwano-Frankiwsku (Ukraina)

https://pamiec.pl/pa/form/dodaj178,Wish-Poland-a-happy-re-birthday-Zyczenia-dla-niepodleglej-Polski.html
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Życzenia ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie
Generalnym RP w Toronto

Życzenia od Kamila Kopcia z Austrii

Życzenia od Katarzyny Szczyrek z Hiszpanii

Życzenia składają Marta Wojda i Damian Pasieba z Belgii

Życzenia składają Kinga Monar i Tomasz Tokaczy (Węgry)
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