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Biało-czerwony szlak #mojaniepodległa –
podsumowanie
Dziękujemy za udział w zachodniopomorskiej odsłonie biało-
czerwonego szlaku #mojaniepodległa.
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Wolność i niepodległość to cele nadrzędne każdego społeczeństwa, o które walczono
wielokrotnie na przestrzeni wieków. Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było
procesem stopniowym i skomplikowanym pod względem politycznym i militarnym. Wysiłek
wielu Polaków, trud i ofiara poniesiona na frontach I wojny światowej oraz aktywne
działania dyplomatyczne, doprowadziły do narodzenia się II Rzeczypospolitej. Liderami tego
procesu były wybitne jednostki, których czyny i działania w walce o niezależny byt państwa
polskiego są niepodważalne. Były to osoby o odmiennych poglądach politycznych,
przynależności społecznej i wyznaniowej, urodzeni pod różnymi zaborami. Potrafili jednak
zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: Niepodległości. Nie oznaczało to ich
pełnej zgody, wzorowej jedności i pełnego współdziałania. Pozostali wierni własnym
poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne poprowadzili Polaków ku
Wolności. To życiorysy i dokonania „Ojców Niepodległości” stały się inspiracją do
stworzenia narracji, wokół której Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie
budował działalność edukacyjną, w jakże wyjątkowym 2018 roku- czasie obchodów 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przygotowując się do tej rocznicy, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie
zainaugurował w 2016 roku ogólnopolską akcję społeczno-informacyjną #mojaniepodległa.
Jej celem jest zachęcenie Polaków do wyrażenia za pomocą mediów społecznościowych,
współczesnego rozumienia i postrzegania pojęcia #MOJANIEPODLEGŁA”. Dla jednych to
#TRADYCJA i #WOLNOŚĆ, dla drugich #RODZINA, #ZDROWIE, #NAUKA czy #PRACA. Od
2017 r. #mojaniepodległa to nie tylko aktywność w sieci i w mediach społecznościowych.
Finał zeszłorocznej odsłony akcji, odbył się w Arenie Szczecin. Zaprosiliśmy mieszkańców
do wspólnego celebrowania 99. rocznicy niepodległości w strefach edukacyjnych,
przygotowanych przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie i zaproszonych
partnerów. Razem ustanowiliśmy rekord Polski na największą patriotyczną układankę
wykonaną z pianki modelarskiej i śpiewaliśmy pieśni patriotyczne z zespołem
„Szczecinianie”.

W 2018 roku akcja przybiera formę biało-czerwonego szlaku #mojaniepodległa i skupia
swoją narrację wokół sześciu postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego
Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciech Korfantego i Ignacego Daszyńskiego,
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przedstawionych na wystawie plenerowej „Ojców Niepodległości”. Od 23 czerwca 2018
wyruszamy wraz z wystawą plenerową „Ojcowie Niepodległości” na spotkania z
mieszkańcami Dębna, Świdwina, Stargardu, Połczyna Zdroju, Barlinka i Międzyzdrojów.
Zaprosiliśmy mieszkańców tych miast do udziału w festynie rodzinno-edukacyjnym i
bliższego poznania tytułowych „Ojców Niepodległości” prezentowanych na wystawie. Była
to wyjątkowa okazja do pogłębienia wiedzy o procesie odzyskiwania niepodległości. Dla
najmłodszych uczestników spotkania przygotowaliśmy wiele atrakcji, w tym kolorowanki
oraz maszynę do samodzielnego przygotowania wpinek z logo #mojaniepodległa. Nie
zabrakło gier edukacyjnych w rozmiarze XL, w tym cieszącej się niesłabnącym
zainteresowaniem gry „Polak Mały” oraz prezentowanej premierowo gry time-line „Drogi
do Niepodległości”. Odwiedzający strefę edukacyjną IPN, mogli wykonać własnoręcznie
podobiznę ulubionego „Ojca Niepodległości” na bawełnianej torbie oraz sprawdzić swoją
wiedzę historyczną w quizie. Nie zabrakło również konkursów z nagrodami.  Spotkaniu
towarzyszył pokaz sprzętu: wojskowego w tym Kołowego Transportera Opancerzonego
„Rosomak”, wozów strażackich oraz radiowozów policyjnych. Narodowy Bank Polski
zaprasił do mobilnego punktu wymiany monet na okolicznościowe 5 zł, upamiętniające
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Partnerami biało-czerwonego szlaku #mojaniepodległa w województwie
zachodniopomorskim byli: 12.Szczecińska Dywizja Zmechanizowana, 12. Brygada
Zmechanizowan, Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie, Narodowy
Bank Polski Oddział Okręgowy w Szczecinie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej w Szczecinie, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Okręgowy Inspektorat
Służby Więziennej w Szczecinie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie. 

 

Dziękujemy za wspólne świętowanie 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości!


