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Od Redakcji

Muzeum Niepodległości rozpoczyna publikację czasopisma naukowo-populamego 
"Niepodległość i Pamięć". Jest to w zamierzeniu periodyk poświęcony problematyce histo
rii naszego narodu: od czasów upadku Rzeczypospolitej w końcu XVIII w. do okresu najno
wszego, narodzin III Rzeczypospolitej. W szczególności zajmować się będziemy wieloma 
istotnymi - chociaż i niekiedy mało do tej pory udokumentowanymi i zbadanymi - aspekta
mi polskich dążeń niepodległościowych, walk a także działań niemilitarnych sprzyjających 
procesom rozwijania świadomości narodowej, pobudzających patriotyzm, przygotowują
cych społeczeństwo do zrywu wolnościowego itp.. Pragniemy też ukazać złożoność, często 
także tragizm losów Polaków prześladowanych wielekroć w wielu miejscach, okoliczno
ściach - za to tylko że byli Polakami lub też starali się za wszelką cenę pozostać Polakami.

Myślenie o wolności i działanie na rzecz niepodległości - Narodu i Państwa - są mocno 
wpisane w historię ostatnich siedmiu pokoleń Polaków. Postawy i konkretne działania - 
indywidualne czy zbiorowe, wybitnych przywódców jak i prostych ludzi - były różnorodne, 
wynikały z określonych sytuacji, opcji i pobudek politycznych i społecznych. Pamięć o lu
dziach, organizacjach, walce i czynach trwa. Jest z pokolenia na pokolenie - w różnej for
mie: nierzadko ułomnie i fragmentarycznie - przekazywana. Dokumenty, druki, relacje, 
wspomnienia, teksty folklorystyczne, pamiątki i obrazy, ryciny, fotografie, nagrobki, epita
fia, pom nik i... Ale także nieodkryte nadal i nieujawnione społeczeństwu fakty i wydarzenia 
przechowane w pamięci wielu osób żyjących współcześnie. Chcemy zatem na łamach tego 
właśnie pisma zajmować się możliwie szeroko problematyką niepodległościową prezentu
jąc  zarówno różnorodne podejścia badawcze, jak i odwołując się do wielu rodzajów niezna
nych materiałów historycznych i pamiątek przeszłości.

Poszczególne numery będą ukazywały się nieregularnie - prawdopodobnie dwa, trzy ra
zy w roku. Jest to uzależnione od napływu oryginalnych opracowań oraz możliwości finan
sowych Muzeum. Będą to numery tematyczne, związane z określonym cyklem wydarzeń 
lub epoką. Numer inauguracyjny nawiązuje do faktu odzyskania niepodległości w 1918 r., 
powstań śląskich. Następne będą poświęcone Tadeuszowi Kościuszce i insurekcji 1794 r., 
powstaniu styczniowemu i losom zesłańców po 1863-64 r., wojnie polsko-rosyjskiej 1920 r.

Historyków, archiwistów oraz muzealników zapraszamy do współpracy. Czytelników 
serdecznie zachęcamy do lektury naszego czasopisma, a także zgłaszania postulatów i uwag 
krytycznych, które mogą nam pomóc w doskonaleniu kształtu merytorycznego i edytorskie
go czasopisma.


