
ITN: Instytut Tradycji Narodowej 

Słowo „Instytut” oznacza z jęz. Łacińskiego (instytutuu)- 

urządzenie i jednocześnie oznacza nazwę wielu 
instytucji różnego typu mających osobowość prawną, 
tworzonych w celu realizacji zadań określonych w 
statucie (W E P  t12 str. 162). 

Powołanie na bazie typowo wiejskiej, oddalonej od 
miasta powiatowego- Siedlce o 30 km, lecz konkretnej 
jednostki administracyjnej Instytutu Tradycji 
Narodowej w Wodyniach, daje możliwość odtworzenia 
przeszłości Ziemi Wodyńskiej, wywodzącej się z 
prastarej Ziemi Czerskiej, poznania dawnych tradycji, 
pamiątkowych zakątków, zjawisk kulturotwórczych, aż 
do powołania środowiskowego muzeum włącznie. 

Powołane w maju 2003 roku na tym terenie 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej (TPZW) 
wydało w latach 2004- 2005 kilka folderów, 
prezentujących: 

- Miejsca Pamięci Narodowej, 

- Miejsca Kultu Religijnego 

- Udział w Ogólnopolskich programie sadzenia Dębów 
Tysiąclecia  



- Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Na przestrzeni ponad 1000- letniej naszej narodowej 
historii- najpierw plemion słowiańskich położonych w 
dorzeczach Odry i Wisły, przekształcanych następnie w 
księstwa aż do zorganizowanego państwa polskiego a 
jednolitych strukturach administracyjnych, miały 
miejsce powiązania i wzajemnego uzupełniania się 
struktur państwowych z użyciem religijnym. Te 
powiązanie przybierały różne formy na przestrzeni 
wieków począwszy od symbolicznego Chrztu Polski i 
zaślubin przez Mieszka I i księżniczki czeskiej Dobrawy. 

 Zadaniem powołanego Instytutu Tradycji Narodowej  
w Wodyniach będzie między innymi na przykładzie 
„Małej Ojczyzny – Ziemi Wodyńskiej –„ odtwarzanie tej 
właśnie bogatej przeszłości dla przyszłych pokoleń.  

Wkraczamy w  przyszły – 2018 roku w doniosłe 
Jubileusze: 

- 100-lecie odzyskania Niepodległości  

- 100-lecia zorganizowania Gminy Wodynie 

- 200-lecie powołania Kościoła Diecezjalnego w 
Siedlcach.  



Zbliżające się Jubileusze skłaniają do zadumy i refleksji 
nad przeszłością, zwłaszcza w momentach naszych 
narodowych zawirowań historycznych i obecności w 
Unii Europejskiej i NATO. 

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 będzie 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 etyczno- moralnych. 

H.W. 


