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IPN na 25. Festiwalu Kultury Kresowej – Mrągowo,
9–11 sierpnia 2019

  

  

  

W dniach 9 – 11 sierpnia w Mrągowie pod honorowym patronatem prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odbył się 25 Festiwal Kultury Kresowej. W festiwalu
wziął również udział Instytut Pamięci Narodowej, prezentując swój dorobek związany z
Kresami.

Na stanowisku IPN mnożna było zakupić wszystkie publikacje i materiały edukacyjne związane
z tematyką kresową, m.in. grę „Znaj Znak – Kresy”, komiksy o Antku Srebrnym, najnowsze
numery „Biuletynu IPN” oraz albumy Nowogródczyzna naszych ojców. Województwo
nowogrodzkie II RP czy Życie i śmierć dla Polski. Partyzancka epopeja Uderzeniowych
Batalionów Kadrowych.

W ramach programu festiwalu 10 sierpnia w Centrum Kultury i Turystyki miała miejsce
konferencja prasowa organizatorów oraz można było wysłuchać wykładu Grzegorza
Rąkowskiego o rezydencjach i majątkach ziemskich na polskich Kresach Wschodnich. Wykład
był związany z serią publikacji wydawanych przez IPN, opisujących szlacheckie i magnackie
dworki i siedziby polskich rodów. Obecnie w sprzedaży jest cześć poświęcona województwu
wileńskiemu, która podczas festiwalu cieszyła się dużym zainteresowaniem. Publikacja zawiera
dokładny opis miejsc, które kiedyś należały do polskiego ziemiaństwa, a obecnie wiele z nich
popada w ruinę. Są tu też i takie perły architektury, które do dziś można zobaczyć, jak pałac
Tyszkiewiczów w Landwarowie z XIX wieku, wyglądający jak angielska rezydencja, czy
posiadłość w Bezdanach w gminie Niemenczyn, zbudowana w 1894 r. w eklektycznym stylu
willi włoskiej z wieżą widokową. W przygotowaniu są kolejne części, następna już wkrótce – o
województwie lwowskim. 
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Bogaty program festiwalu pełen był muzyki i kolorów, występów zespołów kresowych,
wernisaży oraz prezentacji malarstwa i rękodzieła kresowego. Na zakończenie festiwalu, w
niedzielę 11 sierpnia, korowód mieszańców i gości przeszedł przez miasteczko w kierunku
amfiteatru nad jeziorem Czos, gdzie odbył się koncert orkiestry reprezentacyjnej Wojska
Polskiego Sił Powietrznych z Poznania.
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