
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/100-lecie-niepodleglosc/13195,MAZOWIECKIE-HIST
ORIA-NIEPODLEGLOSCI.html
2023-05-25, 03:54

MAZOWIECKIE - HISTORIA NIEPODLEGŁOŚCI
08.11.2018
Wojewoda Mazowiecki zainaugurował w kwietniu br. program „Mazowieckie - Historia
Niepodległości”. Celami programu są m.in.: propagowanie tradycji wolnościowych,
kształtowanie patriotycznych postaw, włączenie mieszkańców Mazowsza w
przygotowanie lokalnych uroczystości rocznicowych oraz zaangażowanie dzieci i
młodzieży szkolnej w kultywowanie tradycji niepodległościowej.

W czerwcu zakończył się konkurs dla mazowieckich szkół podstawowych „Ku Niepodległości”.
Na konkurs wpłynęło 12 prac konkursowych. Uczestnicy tej inicjatywy przygotowali
inscenizacje historyczne, dotyczące stulecia odzyskania niepodległości. Relacje filmowe z ich
realizacji zostały ocenione przez komisję Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Pierwsze
miejsce zdobyła inscenizacja przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 im.  ks.
Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach. Filmy laureatów konkursu zostały zamieszczone na stronie
www.mazowieckie.pl oraz profilu społecznościowym Urzędu.

Dostępna dla mazowszan była również wystawa pn. „Ojcowie Niepodległości”. Ekspozycję
można było zwiedzać w sześciu miastach województwa mazowieckiego (Warszawa, Siedlce,
Radom, Płock, Ciechanów, Ostrołęka). W głównej części wystawy zaprezentowane zostały
postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego
Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć
w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają
również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych. Wśród
bohaterów wystawy są dyplomaci, żołnierze, politycy, działacze społeczni oraz artysta.

W ramach programu została wydana broszura „Podwójne urodziny”. Przygotowano również grę
planszową dla dzieci i młodzieży.

Na przełomie października/listopada br. część mazowieckich szkół w ramach akcji „Pamiętamy,
dbamy…” zaangażowała się w porządkowanie grobów m.in. żołnierzy Legionów Polskich oraz
innych bohaterów walczących o niepodległość Polski.

10 listopada uczniowie z mazowieckich szkół będą rozdawać okolicznościową gazetę
zawierającą m.in. reprinty artykułów, które były publikowane w polskiej prasie w 1918 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

https://mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/36260,Rozstrzygniecie-konkursu-Ku-Niepodleglosci.html
https://mazowieckie.pl/pl/urzad/aktualne-projekty/mazowieckie-historia-ni/35838,O-Programie-Mazowieckie-historia-Niepodleglosci.html
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