
Instytut Pamięci Narodowej
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/64213,Promocja-albumu-Wegrowskie-drogi-do-niepodleglosci-Wegrow-15-styczni
a-2019.html
2023-05-22, 21:32

Promocja albumu „Węgrowskie drogi do
niepodległości” – Węgrów, 15 stycznia 2019
– Wydanie tego albumu zawdzięczamy państwa przodkom,
którzy walczyli tutaj o niepodległą Polskę już w 1863 r., a potem
w I wojnie światowej. Dla IPN bardzo ważne jest, by pamięć o
nich trwała i była przekazywana następnym pokoleniom,
dlatego organizujemy już II edycję konkursu „Niezwyciężeni
1918” – mówił podczas promocji albumu w Węgrowskim
Ośrodku Kultury prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław
Szarek.

  

  

  

  

  

  

15 stycznia 2019 r. w Węgrowskim Ośrodku Kultury (ul. Adama Mickiewicza 4A) odbyła się
promocja albumu „Węgrowskie drogi do niepodległości”.

Spotkanie odbyło się w ramach Akademii Niepodległości i zakończyło trwającą od maja
2018 akcję „Biało-czerwony szlak »Moja Niepodległa«”. Ootworzyli je prezes Instytutu
Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek oraz wicemarszałek Senatu RP Maria Koc. Wzięli w
nim udział również węgrowscy licealiści i przedstawiciele lokalnej społeczności. Instytut
Pamięci Narodowej przekazał uczestnikom promocji egzemplarze „Węgrowskich dróg do
Niepodległości”.

Album „Węgrowskie drogi do niepodległości” autorstwa mec. Bogusława Niemirki jest
unikatową pozycją zawierającą opracowanie historii powiatu w kontekście budowania
struktur niepodległego państwa polskiego w terenie. Książka powstała w odpowiedzi na
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coraz większe zainteresowanie historią ujmowaną od strony rodziny, miejscowości, gminy,
powiatu.

Wydanie „Węgrowskich dróg do niepodległości” jest częścią ogólnopolskich obchodów 100-
lecia odzyskania przez  Polskę  niepodległości.

Podczas wydarzenia goście mogli również zapoznać się z wystawą o tym samym tytule,
która prezentowana jest na Rynku Mariackim w Węgrowie.

Akcja  Biało-czerwony szlak „Moja Niepodległa” rozpoczęła się 21 maja 2018 roku w
kilkunastu miastach Polski, a uroczysta inauguracja odbyła się właśnie w Węgrowie. W
ramach akcji do końca roku 2018 w blisko 120 miejscowościach została zaprezentowana
wystawa IPN „Ojcowie Niepodległości”, przedstawiająca sylwetki Józefa Piłsudskiego,
Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha
Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego, ich życiorysy oraz fotografie archiwalne.

W ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości odbywają się spotkania w
ramach Akademii Niepodległości . Jest to obliczony na cztery lata (do połowy 2021) cykl
spotkań, w czasie których pracownicy IPN oraz zaproszeni reprezentanci uczelni wyższych bądź
lokalnych środowisk przedstawiają – w formie popularnych wykładów – drogę do Niepodległej,
poczynając od pierwszej dekady XX stulecia i czas I wojny światowej, poprzez wznoszenie jej
państwowego gmachu i wykuwania granic, po syntetyczny bilans międzywojennego
dwudziestolecia.

Wykłady w każdym ośrodku mają taki  sam przewodni  temat,  przy czym każdorazowo
składają  się  z  dwóch  segmentów –  wykładowi  o  charakterze  monograficznym towarzyszy
drugi, oparty na wątkach biograficznych.

Samo ujęcie  jest  indywidualnym wyborem wykładowcy –  wszędzie  tam,  gdzie  jest  to
możliwe,  prelegenci  sięgają  do  wątków  lokalnych.  Podejmują  dyskusję,  pogłębiają
poszczególne  kwestie,  odsyłają  do  literatury  przedmiotu.  Poszczególnym  wykładom
towarzyszy  konkretne  przesłanie,  cały  cykl  został  bowiem  pomyślany  nie  tylko  jako
poszerzenie wiedzy, ale też jako element formowania postaw opartych na patriotyzmie,
szacunku dla niepodległościowych tradycji i przywiązaniu do Ojczyzny.
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