ITN: Instytut Tradycji Narodowej
Na przestrzeni ponad 1000- letniej naszej narodowej historiinajpierw plemion słowiańskich położonych w dorzeczach
Odry i Wisły, przekształcanych następnie w księstwa, aż do
zorganizowanego państwa polskiego o jednolitych
strukturach administracyjnych, miały miejsce powiązania i
wzajemne uzupełnianie się struktur państwowych z życiem
religijnym. Te powiązania przybierały różne formy na
przestrzeni wieków, począwszy od Chrztu Polski.
Nasz – największy z rodu Polaków Papież – Jan Paweł II
podczas całego swego długiego pontyfikatu akcentował
potrzebę i konieczność zachowania własnej tożsamości
narodowej. W swych pielgrzymkach każdorazowo i na wszelki
sposób nawoływał do powrotu, do „ Ojczyzny”.
To stało się przewodnią myślą przy prezentowaniu
materiałów przygotowanych przez Instytut Tradycji
Narodowej na łamach środków masowej informacji. Tak
rozumiana tradycja ma duże znaczenie dla społeczności
lokalnej, zwłaszcza dla młodszego pokolenia, przygniatanego
różnego rodzaju poglądami i zdarzeniami życia codziennego
we współczesnym świecie. Tak rozumiana tradycja
porządkuje i utrwala osiągnięcia z przeszłości oraz stabilizuje
je i stanowi istotny element więzi społecznych, zasad etycznomoralnych.

Mając powyższe na uwadze została powołałam na bazie
typowo wiejskiej, oddalonej od miasta powiatowego- Siedlce
o 30 km, konkretna jednostkę administracyjną Instytut
Tradycji Narodowej w Wodyniach. Daje to możliwość
odtworzenia przeszłości Ziemi Wodyńskiej, wywodzącej się z
prastarej Ziemi Czerskiej, poznania dawnych tradycji,
pamiątkowych zakątków i zjawisk kulturotwórczych. Instytut
Tradycji Narodowej ukazuje między innymi na przykładzie
„Małej Ojczyzny – Ziemi Wodyńskiej –„ odtwarzanie tej
właśnie bogatej przeszłości dla przyszłych pokoleń.
Współpraca i działania ITN zataczają coraz większe kręgi.
Dzięki życzliwości p. Henryka Wysockiego- mieszkańca
piszącego artykuły dla ITN o Ziemi Wodyńskiej; rozpoczęła się
moja zażyła znajomość z p. Krystyną Bachanek-wybitną
malarką, pochodzącą z Kamieńca, a mieszkającą na stałe w
Warszawie. Obecnie łączy nas przyjaźń, która przekłada się na
realizację wielu wspólnych projektów.
Twierdzę, że kurczowe trzymanie się lin przywiązanych do
przeszłości grozi spaleniem na popiół… ale skoro pewne
tradycje się sprawdzają nie zaszkodzi spróbować raz jeszcze.
Dlatego uważam i celebruję poszanowanie twórczości,
eksponowanie obrazów, organizację koncertów, występów
artystycznych, prowadzenie prelekcji, odczytów… gdyż
stanowi to dla mnie bazę, na której budowane są trwałe
relacje.

Dlatego też, Instytut Tradycji Narodowej jest często
mecenasem wystaw znanej malarki p. Krystyny Bachanek,
promuje jej talent na spotkaniach autorskich, wizytach w
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzi
aukcje obrazów na kiermaszach, wernisażach, co cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród uczestników- potencjalnych
nabywców.

Źródło: archiwum ITN, wystawa obrazów p. Krystyny Bachanek – mecenas wystawy ITN, prawa
autorskie zastrzeżone.

Pani Krystyna Bachanek była członkiem komisji konkursowej
podczas Powiatowego Przeglądu Pieśni i Piosenki
Patriotycznej pt. ,, Rozśpiewana Niepodległa”
organizowanego przez Instytut Tradycji Narodowej.

Źródło: archiwum własne ITN, wszelkie prawa zastrzeżone.

Źródło: archiwum własne ITN, Wszelkie prawa zastrzeżone.

Źródło: archiwum własne ITN, wszelkie prawa zastrzeżone.

Na gali byli obecni przedstawiciele Światowej Federacji
Polskich Kombatantów w randze generała, pułkownika i
majora.
Prezesi Światowego Związku Armii Krajowej z
Warszawy Wschód i Wodyń.
Przedstawiciele sejmiku, powiatu wołomińskiego,
siedleckiego, przedstawiciele władz i radnych z
okolicznych gmin zaprzyjaźnionych z Radzyminem.
Działacze patriotyczni małej Ojczyzny, którą jest Miasto
i Gmina Radzymin oraz Wodynie.
Dyrektorzy placówek edukacyjno- kulturalnych z wielu
miejscowości powiatu Wołomińskiego.

Nauczyciele i Rodzice, którzy na co dzień kształtują
postawy patriotyczne dzieci, młodzieży.
Gala rozpoczęła się przepięknym 45 min. występem
Radzymińskiej Orkiestry Dętej, którą kieruje kapelmistrz
p. Zbigniew Kuś. Zgromadzeni na uroczystości mogli
usłyszeć niebiański wokal i utwory w wersji
instrumentalnej o tematyce patriotycznej i filmowej.

Źródło: archiwum własne ITN, wszelkie prawa zastrzeżone.

Orkiestra zaprezentowała absolutnie światowy poziom.
W Powiatowym Przeglądzie Pieśni i Piosenki Patriotycznej
,,Rozśpiewana Niepodległa” wzięli udział przedstawiciele
następujących placówek edukacyjno- kulturalnych, parafii:

1. SP nr 2 im. Michaliny ChełmońskiejSzczepankowskiej w Słupnie
2. Przedszkole Miejskie nr 3 ,,Bajkowy Świat” w Markach

3. Przedszkole Niepubliczne ,,Calineczka” w Słupnie

4. Przedszkole nr 2 w Radzyminie

5. Publiczne Przedszkole ,,Wyspa Malucha” w
Radzyminie
6. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Janiny
Januszewskiej w Ciemnem

7. SP im. Armii Krajowej w Starych Załubicach
8. SP nr 2 im Księżnej Eleonory Czartoryskiej w
Radzyminie

9. SP Czarnej
10. SP im. F. Chopina z miejscowości Stare Grabie

11. SP nr1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie
12. SP nr1 im. ppłk. pilota Mariana Pisarka w Radzym.

13. SP w Starym Kraszewie
14. SP im. Bitwy Warszawskiej w Józefowie

15. L O im. C. K. Norwida w Radzyminie

16. Parafia św. Andrzeja Boboli w Markach

17. Biblioteka Miasta i Gminy w Radzyminie

Koordynatorem całej gali, która zarządzała
poszczególnymi sekcjami i wywiązała się wzorowo z
powierzonego jej zadania była p. Anna Dudek.
Przedszkolaki, juniorzy, młodzież i osoby dojrzałe 18+
zmagali się w czterech w/w kategoriach wiekowych w
występach zespołowych i solo.

Źródło: archiwum własne ITN, Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podczas obrad jury czas umilał występ Zespołu
Nadzieja, który działa przy Instytucie Tradycji
Narodowej, a w którego skład wchodzą p. Mirosława
Bazak, p. Krystyna Gembicka, p. Wiesława Sobańska.

Źródło: archiwum własne ITN, wszelkie prawa zastrzeżone.

Przesłuchania uczestników odbywały się pod czujnym
okiem 5 osobowej, bardzo kompetentnej, komisji
konkursowej, która wyłaniała zwycięzców i nagradzała
efektownie wyglądającymi pucharami, przygotowanymi
dla Instytutu Tradycji Narodowej przez firmę VOYTEX.
Na uwagę zasługuje fakt, iż każdy wręczony puchar miał
indywidualnego sponsora, w imieniu którego wręczała
je prezes ITN- p. Urszula Bartosiak. Pani Anna Madońzaprzyjaźniona z ITN i współpracująca z komisją
konkursową wypisywała dyplomy, które następnie

wręczała p. Aneta Karczmarska- przewodnicząca jury,
uzasadniając werdykt komisji.

Źródło: archiwum własne ITN

Placówki biorące udział w przeglądzie, opiekunowie
występujących uczniów zostali nagrodzeni
pamiątkowymi dyplomami.

Źródło: archiwum własne ITN

W Powiatowym Przeglądzie Pieśni i Piosenki
Patriotycznej wzięło udział 12 zespołów i 42 solistów,
którzy wykonali łącznie 64 utwory o tematyce
patriotycznej. Przegląd w trakcie jego trwania obejrzało
ponad 700 osób.

CELEM ITN było kreowanie postaw patriotycznych,
uwrażliwienie na piękno i nawiązywanie przyjacielskich

relacji między uczestnikami oraz ukazanie wszystkich
cichych- ale jakże wielkich sercem ludzi, instytucji,
którzy ofiarowali wsparcie, własną pracę, przekazali
prezenty i słodkości, aby można było się cieszyć tym
pięknym patriotycznym zrywem. Uroczystość
wspomogli:
p.Krzysztof Bartosiak- Firma For Health Sp. z o. o.
Anna Dudek- koordynator gali
p.Mariusz Markuszewski- Sklep,, DROBIAZG”
p.Anna Bogucka- Sklep,, Witaminka”
p.Marek Gajewski- Sklep spożywczo-przemysłowy
p.Wojciech Młynarski- Sklep ,, U Kubusia”
p.Bartosz Bazak- Puchary Voytex
Dr Beata Młynik- opieka medyczna
p.Adam Łupiński- Prezes OSP Słupno- bezpieczeństwo
p.Agnieszka Kacprzak- Sołtys Sołectwa Stare Słupno- katering
p.Katarzyna Dudek i p. Szymon Wojtyra- sekcja fotograficzna
p.Barbara Marian Skarżyccy- sekcja organizacyjna

Grupy emerytów z koła w Słupnie, któremu przewodzi
p. Krystyna Terlecka i z Nadmy pod przywództwem p.
Kazimierza Gembickiego- upiekli 17 metrów ciasta dla
Niepodległej, którym częstowali się uczestnicy
konkursu. Specjalnie dla ITN, cukiernia ,,Małgosia” z

Radzymina wykonała 10 kg. tort, którego smak na
długo pozostanie w pamięci osób go kosztujących.
W trakcie uroczystości służyli swoją pomocą:
 p. dr Beata Młynik- opieka medyczna,
 strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Słupnabezpieczeństwo,
 dzieci, za zgodą rodziców i pod ich opieką, oraz
p. Anny Dudek zaangażowały się zupełnie
bezinteresownie w pomoc przy obsłudze konkursu,
w trakcie trwania przeglądu.
Prowadząca przegląd p. Urszula Bartosiak na
zakończenie wręczyła pamiątkowe statuetki i prezenty
jury; dyplomy: darczyńcom, dzieciom służącym
pomocą, instytucjom, które bardzo przysłużyły się
Instytutowi w organizacji uroczystości.
Całą uroczystość można obejrzeć wchodząc na stronę
www.itn.edu.pl gdzie znajduje się wideo i fotorelacja z
uroczystości, którą przygotował sponsor medialny
Stowarzyszenie Polskich Mediów i Telewizja
internetowa Dolny Śląsk www.dolnyslask.tv
Wszystko opisał i zrelacjonował patron medialny Kurier
Wyszkowski.

Śmiało można stwierdzić, że uroczystość
przeprowadzona i przygotowana znakomicie.
Kolejną inicjatywą jest współpraca ITN z Towarzystwem
Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej. Instytut wspiera działania
towarzystwa na wielu płaszczyznach, czego dowodem są
podziękowania zamieszczone na stronie www.itn.edu.pl
Do ciekawych projektów realizowanych z TPZW można
zaliczyć m.in. moje wcielenie się w rolę Barbary Niechcic
podczas gminnego festynu w lipcu 2016roku.

Źródło: archiwum ITN, wójt gm. Wodynie, starosta Siedlec z p. Urszulą Bartosiak- Barbarą Niechcic,
prawa autorskie zastrzeżone.

Źródło: archiwum ITN, sesja p. Urszula Krzysztof Bartosiak jako Barbara Bogumił Niechcic, prawa
autorskie zastrzeżone.

Źródło: archiwum ITN, uczestnicy festynu z p. Urszulą Bartosiak- Barbarą Niechcic, prawa autorskie
zastrzeżone.

Źródło: archiwum ITN, uczestnicy festynu z p. Urszulą Bartosiak- Barbarą Niechcic, prawa autorskie
zastrzeżone.

Źródło: archiwum ITN, uczestnicy festynu z p. Urszulą Bartosiak- Barbarą Niechcic, prawa autorskie
zastrzeżone.

Źródło: archiwum ITN, OSP z Wodyń z p. Urszulą Bartosiak-Barbarą Niechcic, prawa autorskie
zastrzeżone.

Wspólne spotkania integracyjne, biesiady…

Źródła: archiwum ITN, Dzień Seniora, prawa autorskie zastrzeżone.

Źródło: archiwum ITN, Dzień Seniora, prawa autorskie zastrzeżone.

Uważa, że teraźniejszość czasami nie wystarcza. Wybitne
jednostki wyprzedzają swoją epokę, przybliżając innym
przyszłość. Są jednak też tacy, którzy z nostalgią patrzą na to,
co już odeszło. Dlatego też ITN promuje trendy, które
odzwierciedlają świat, w których panują, są ściśle związane z
kulturą i obyczajowością.
ITN prowadzi zatem zajęcia ruchowe w rytm muzyki ludowej,
które cieszą się dużą popularnością wśród osób dojrzałych.
W trakcie prowadzonych zajęć uczestnicy mogą ćwiczyć
sprawność motoryki małej i dużej, zwiększyć koordynację
ruchową, zaakceptować swoje ciało, ćwicząc w grupie
nawiązywać relacje międzyludzkie. Radość i uśmiech to
dodatkowe atuty tych zajęć, w których biorą udział osoby
o różnej sprawności i przedziale wiekowym.

Źródło: archiwum ITN, zajęcia w GOK Wodynie, prawa autorskie zastrzeżone.

Źródło: archiwum ITN, zajęcia w DPS Radzymin, prawa autorskie zastrzeżone.

Źródło: archiwum ITN, zajęcia w DPS Radzymin, prawa autorskie zastrzeżone.

Przy ITN od 14 lutego 2018r. działa również zespół wokalnokostiumowy ,, Nadzieja”, który stanowi jego integralną część,
który prowadzę osbiście.
Zespół jest skoncentrowany na śpiewie utworów z dawnych
lat, występuje w strojach adekwatnych do wykonywanego
repertuaru.
Odwołując się do ducha dawnych epok Zespół
Nadzieja bierze udział w projektach z historycznie
poinformowanym wykonawstwem muzyki dawnej, muzyki XX
i XXI wieku. Zespół chętnie współpracuje z organizacjami
użytku publicznego, gminami, starostwem, domami kulturyopieki, szkołami, klubami seniora, urzędami stanu cywilnego…
i osobami prywatnymi.

Zespół koncertując, dużą wagę przywiązuje do wysokiego
poziomu artystycznego, jak i głęboko przemyślanej
dramaturgii koncertów.

Źródło: archiwum ITN sesja zdjęciowa, prawa autorskie zastrzeżone.

Zdjęcie z programu świątecznego pt.: ,,Wspólne
kolędowanie”, w którym możemy usłyszeć m. in: Gore
gwiazda Jezusowi, Maleńka miłość, Cicha noc, Mizerna cicha,
Gwiazdo betlejemska…

Źródło: archiwum ITN sesja zdjęciowa, prawa autorskie zastrzeżone.

Zdjęcie z programu pt.: ,,Słaba płeć”, w którym
usłyszymy utwory: Miłość jak wino, Serduszko puka w rytmie,
Cudownych rodziców mam, Wschodami gwiazd i zachodami,
Szukaj mnie cierpliwie dzień po dniu…

Źródło: archiwum ITN sesja zdjęciowa, prawa autorskie zastrzeżone.

Zdjęcie z programu pt.: ,,Lata 20, lata 30”, podczas
którego usłyszeć można m. in. piosenki: Jesienne róże, Lata
20, lata30, Ta mała piła dziś, Tango Notturno…

Źródło: archiwum ITN- sesja zdjęciowa, prawa autorskie zastrzeżone.

Zdjęcie z programu pt.: ,,Rozśpiewana Niepodległa”, w
którym można usłyszeć m. in. pieśni: Porucznik Stach, Chłopcy
malowani, Tu wszędzie jest moja Ojczyzna…

Twory człowieka to przecież nie tylko język i religia, lecz także
system ekonomiczny, instytucje i struktury organizacyjne,
legendy, mity, ubiory, obrzędy i przede wszystkim znaczenie
stojące za nimi. Definicji kultury jest bardzo wiele i często
znacznie się różnią, w zależności od dziedziny nauki. Są jednak
tacy, którzy idą krok dalej i to właśnie na dawnych obyczajach
skupiają swoje zainteresowanie. Państwa czy wielkie religie
mają tak rozbudowany system, że globalizacja nie naraża ich
na osłabienie. Równowaga pomiędzy nauką o tym, co lokalne
i globalne, wydaje się kluczem do sukcesu. Współcześni
mężczyźni nie zawsze są w stanie sprostać stawianym im
kryteriom ideału. Kiedyś umawiano się na podwórkach, dziś
ludzie spotykają się na serwerach. Jeśli nie będę rozumiała
tego świata, to będę próbowała narzucać swój ludziom,
którzy żyją inaczej. Może by tak więc z dnia na dzień porzucić
wielki świat i zacząć od nowa w jakimś małym spokojnym
miejscu. Nie wszyscy jednak umiemy żyć spontanicznie, bez
odhaczania w kalendarzu kolejnych spotkań, bez planowania
zawodowej kariery i budżetu na kilka lat do przodu. Moja
filozofia życia opiera się na przekonaniu, które dawno temu
było dobrze znane, a współczesna nauka dopiero na nowo do
niego dochodzi. Człowiek jako świadomy obserwator, ma
bezpośredni wpływ na kształtowanie otaczającej go
rzeczywistości za pomocą myśli, emocji i intencji. Dlatego tak
dużo mówi się, że wiara czyni cuda, co dajesz od siebie, to do
ciebie wraca. To dzięki temu jestem tu , gdzie jestem. Moja

rada przede wszystkim oderwijcie się na chwilę i dajcie sobie
czas na zastanowienie się, czego tak właściwie chcecie w
życiu, kim jesteście i kim chcielibyście być. Podróżując
poznawajcie, po prostu życie. Gdy odpowiecie sobie na te
pytania, pielęgnujcie w swojej głowie pozytywne myśli i wizje
przyszłego życia. Postarajcie się uwierzyć w to i włożyć w to
maksymalnie dużo dobrej intencji, czyli innymi słowy ,,serca”.
Odlepcie się od telefonów, laptopów i telewizorów, bo to są
kajdany waszej kreatywności. Jak spełnicie te warunki, to
wszystko się uda. Wystarczy nałożyć buty do biegania i wyjść
na ulicę. Dzisiaj z łatwością można stać się sportowcem.
Jednak zdarza się że niektórym poprzeczka stawiana jest
wyżej, Zwłaszcza gdy muszą radzić sobie z
niepełnosprawnością. Zarówno wyostrzona uwaga, jak i
sprawność techniczna są efektem wielu godzi wymagających
treningów, na których trzeba dać z siebie wszystko.
Świadomość bycia wolnym otwiera nam drogę do bycia
szczęśliwym. Każda konwencja, w tym nasza polska
konstytucja, zapewnia nam podstawowe, niezbywalne prawo
do wolności.
Studia to coś więcej niż wykłady, ćwiczenia i egzaminy. To
przede wszystkim działalność naukowa i społeczna, to
budowanie relacji. Obcy ludzie, których nigdy się nie poznało,
żyją twoimi emocjami i poznają twoje najintymniejsze strony.
Stawiając na rady innych, często sugerujemy się ich punktem
widzenia. Kiedy jest się dzieckiem wszystko wydaje się
osiągalne. Spełnienie marzeń o pozostaniu strażakiem,

weterynarzem czy tancerzem jest na wyciągnięcie ręki.
Rodzice wspierają w rozwijaniu pasji i otaczają jak bańka,
chroniąc przed porażką. Po pewnym czasie nastaje taka
chwila, gdy ta bańka pęka, pewność siebie leci na łeb na szyję,
a chęć zdobywania niemożliwego powoli zanika. Następuje
zderzenie ze światem rzeczywistym. Okazuje się, że nie jest to
takie proste- mieć ciastko i zjeść ciastko. W życiu zaczyna
zadowalać to, co jest. Nie wiedzieć czemu ambicja zanika,
stajemy w połowie wyznaczonej sobie drogi i nadchodzi
wahanie, co wybrać: to, co byśmy chcieli robić czy to, co
powinniśmy.
W ciągu całego naszego życia w większym lub mniejszym
stopniu ulegamy bodźcom i słuchamy rad bliskich nam osób.
Rodzina i przyjaciele zazwyczaj stają za nami murem,
podpowiadają, co możemy zrobić, dając przy tym wolną rękę i
wspierają we wszystkim. Są też inni, którzy snują czarne
scenariusze, nie koniecznie przy tym zagrzewając nas do walki
o nasze marzenia. To jedna z kluczowych kwestii, kim się
otaczasz. Stawiając na rady innych, często sugerujemy się
cudzym punktem widzenia. Ich opinia może być inspiracją, lub
przeciwnie- czerwonym światłem. W dobie ciągłego pędu
często zapominamy o sobie i o tym, czego chcemy. Nie
stawiamy sobie za cel naszego zadowolenia, tylko
zastanawiamy się, co by uszczęśliwiło innych. Jednak zamiast
chęci bycia dla kogoś lub tacy jak ktoś, powinien nastać czas
chęci do bycia kimś więcej.

Można się spierać, że nie tylko my mamy wpływ na nasze
życie. A co z przypadkiem? Przyczynami niezależnymi od nas?
Wszystko się zgadza, te aspekty mają znaczenie. Od nas
samych jednak zależy, jak będzie wyglądać jutrzejszy dzień.
Chowanie się za wymówkami nic nie da. Czy w końcu
zmienimy coś w swoim życiu, czy będziemy tkwili w jednym
miejscu przez kolejne parę lat ? Wszelkie zmiany wymagają
od nas ciężkiej pracy i wielu nieprzespanych nocy. Może
właśnie dlatego wielu z nas zostaje tam gdzie jest.
Każdy dzień jest dobry, by podjąć ryzyko, a moment na
zmiany nie mija. Strach ma wyłącznie wielkie oczy, a jego
koleżanka porażka to jedynie kolejny postój w życiu, który
wcale nie musi nastąpić.
Wisława Szymborska kiedyś napisała, że ,,życie choćby długie,
zawsze będzie krótkie”.
Pamiętajcie- przykro by było obudzić się pod koniec tego
krótkiego życia z poczuciem braku spełnienia.

Pozdrawiam
Urszula Bartosiak- Prezes ITN

