
 

INFORMACJA PRASOWA 
Warszawa 16.10.2018  

 

 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku organizuje akcję społeczną Mamy 
Niepodległą! od 2013 roku i podczas pięciu edycji łącznie wysłano ponad milion 
pocztówek. 

 Od 16 października 2018 roku przyjmowane są zgłoszenia na okolicznościowe 
kartki pocztowe z okazji 100-lecia nadania depeszy notyfikującej odrodzenie Polski  
i obchodów Narodowego Święta Niepodległości.   

 Akcja objęta Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie 
Odzyskania Niepodległości, patronatem honorowym Marszałka Sejmu RP Pana 
Marka Kuchcińskiego i patronatem medialnym Polskiego Radia S.A. 

 
Już od 16 października 2018 roku, poprzez umieszczony na stronie internetowej 

www.muzeumpilsudski.pl formularz on-line, można złożyć zamówienie na bezpłatne kartki 
pocztowe. Muzeum rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń (do wyczerpania zapasów)  
od instytucji, ośrodków edukacji i osób prywatnych. Dostępne są pakiety obejmujące 100, 
200, 300, 400 i 500 pocztówek.  
 Jak co roku zapraszamy do optymistycznego świętowania Niepodległości  
oraz dzielenia się tą radością z bliskimi i znajomymi poprzez wysłanie symbolicznej kartki 
pocztowej. Pojedyncze pocztówki będzie można również bezpłatnie pobrać z punktów  
ich dystrybucji w wybranych miastach (lokalizacje wkrótce  
na https://muzeumpilsudski.pl/mamyniepodlegla/). Punkty zostaną jednak uruchomione 
dopiero w setną rocznicę podpisania przez Józefa Piłsudskiego depeszy notyfikującej 
odrodzenie Polski, która przypada 16 listopada 2018 roku (akcja potrwa do 23 listopada). 
Depesza, będąca swoistą Polską Deklaracją Niepodległości, jest tematem przewodnim edycji 
2018, dlatego Muzeum przygotowało również cztery kilkudziesięciosekundowe filmy 
animowane, dzięki którym można poznać okoliczności powstania  
i nadania pierwszego międzynarodowego dokumentu odrodzonej RP.  
 Akcję sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. 

Mamy Niepodległą! to ogólnopolska akcja społeczna organizowana od 2013 roku  
przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku polegająca na wysyłaniu bezpłatnych kartek 
z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Akcja jest skierowana do osób w każdym wieku  
i o różnych poglądach w całej Polsce. Każda z edycji to: trzy różne projekty kartek 
okolicznościowych autorstwa znanych artystów, radosne świętowanie uwalniające 
pozytywne emocje, promocja nowoczesnego patriotyzmu, integracja społeczności lokalnej,  
a przede wszystkim setki tysięcy wysłanych życzeń i uśmiechów na twarzach ich odbiorców. 

 

 Misją powstałego w 2008 r. Muzeum Józefa Piłsudskiego  
w Sulejówku jest m.in. wszechstronne ukazanie wielowymiarowości 
Józefa Piłsudskiego, a poprzez programy edukacyjne i akcje 
społeczne Muzeum dba nie tylko o dziedzictwo Józefa Piłsudskiego, 
ale także stara się zachęcać do refleksji na temat współczesnego 
świata. Instytucja kultury utworzona przez Fundację Rodziny Józefa 
Piłsudskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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