
„11 listopada podświetlonych na biało-czerwono było 30 budyn-
ków i innych charakterystycznych obiektów na całym świecie – 
mówił o światowych obchodach stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości Szymon Szynkowski vel Sęk, wiceminister spraw 
zagranicznych. – Celem było rozpropagowanie naszej radości 
na cały świat. MSZ przygotował także akcję czytania przez 
obcokrajowców depeszy dyplomatycznej marszałka Piłsud-
skiego z 16 listopada 1918 r., w której zawiadamia o powstaniu 
państwa polskiego. To był ten symboliczny dzień, kiedy drogą 
dyplomatyczną poinformowano, że państwo polskie odzyskało 
niepodległość”.

W polskich barwach narodowych były m.in.: najwyższy 
budynek w Chile i  zarazem Ameryce Południowej – Torre 
Costanera w Santiago, wieża CN Tower w Toronto, egipskie 
piramidy i Sfinks, fontanna Kybele w Madrycie, Wieże Ku-
wejckie, Krzywa Wieża w Pizie, figura Chrystusa Zbawiciela 
w Rio de Janeiro, gmach ratusza w Tel Awiwie, pomnik Trzech 
Krzyży górujący nad Wilnem i wileńskie mosty – Biały i Men-
doga, diabelski młyn w Los Angeles, most Łańcuchowy im. 
Istvána Széchenyiego w Budapeszcie, wodospad Niagara, 
Times Square w Nowym Jorku czy też wieżowiec Burdż Cha-
lifa w Dubaju.

Również w blasku Święto Niepodległości uczcił Kraków. Na 
biało-czerwono zaświeciły się nowo wybudowane obiekty in-
żynieryjne, m.in. most im. kardynała Franciszka Macharskiego, 
kładka Bernatka, estakada tramwajowa ul. Lipska – ul. Wielicka, 
Centrum Kongresowe ICE Kraków i Tauron Arena Kraków.
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Biało-czerwone iluminacje  
najbardziej znanych obiektów 
świata

Zobacz FILM

11 listopada 2018 r. w całej Polsce świętowano setną rocznicę odzyskania niepodległości. Odbywały 
się zgromadzenia, parady, biegi, koncerty, pokazy ogni sztucznych oraz fantastyczne iluminacje budyn-
ków. Najwięcej uczestników – ponad 250 tysięcy – zgromadził Marsz Niepodległości w Warszawie. Ale 
świętowała nie tylko Polska.

Most im. kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie fot. nbimedia

Świętujmy sto lat odzyskania niepodległości przez Polskę,  
źródło: Polska Fundacja Narodowa
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Jubileusz  ŚWIAT

Kładka Bernatka w Krakowie, fot. nbimedia

Estakada tramwajowa ul. Lipska – ul. Wielicka w Krakowie, fot. nbimediaBiurowiec przy ul. Wadowickiej w Krakowie, fot. nbimedia

Od lewej: figura Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro, wieżowiec Burdż Chalifa w Dubaju, egipskie piramidy i Sfinks, most Łańcuchowy im. Istvána Széchenyiego 
w Budapeszcie, Wieże Kuwejckie, wodospad Niagara i Torre Costanera w Santiago, fot. dzięki uprzejmości MSZ


