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Otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości” –
Oława, 21 maja 2018
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W 100. rocznicę odrodzenia się Rzeczypospolitej Instytut Pamięci Narodowej przygotowuje
wiele  przedsięwzięć  edukacyjnych,  jednym  z  nich  jest  ogólnopolska  akcja  „Biało-
czerwony  szlak.  Moja  Niepodległa”,  w  ramach  której  do  końca  roku  w  ok.  120
miastach zagości wystawa „Ojcowie Niepodległości”. 21 maja 2018 roku w Oławie odbyło
się uroczyste otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości”. Partnerem przedsięwzięcia był
Urząd Miejski w Oławie. Wydarzenie rozpoczął wykład dr. Andrzeja Drogonia, dyrektora
Oddziału IPN we Wrocławiu pt.  „Śląsk w walce o niepodległość 1918-1922”.  Prelekcja
stanowiła inaugurację cyklu wykładów w ramach „Akademii Niepodległości”.  Następnie
odbył się koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu Andrzeja Kołakowskiego. Pracownicy
Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej przygotowali piknik historyczny, podczas którego
uczniowie mogli m.in. zagarać w gry edukacyjne: „Miś Wojtek” oraz „303”, stworzyć własny
znaczek „Moja Niepodległa” oraz wziąć udział w konkursie historycznym.

Wystawę na oławskim rynku będzie można oglądać do 4 czerwca 2018 roku. Planujemy, że

https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-148960.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-152476.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-152467.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-152467.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-152470.jpg
https://wroclaw.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/89/89-152470.jpg


do końca bieżącego roku wystawa odwiedzi około 15 miejscowości na terenie województwa
dolnośląskiego  i  opolskiego:  m.in.  Namysłów,  Milicz,  Żmigród,  Twardogórę,  Wołów,
Zgorzelec, Dzierżoniów, Sobótkę, Goszcz, Oleśnicę, Brzeg Dolny, Nysę i Opole.

 

Ojcowie Niepodległości

Wystawa plenerowa, składająca się z 10 wolnostojących ekspozytorów trzyplanszowych na
planie trójkąta foremnego.

Część wstępna (plansze 2-12) zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923
prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze
wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora
Polskiego  z  pierwszych  dni  niepodległości.  Dodatkowo  zaprezentowano  również  opis
towarzyszącej wystawie ogólnopolskiej akcji #mojaniepodległa.

W  głównej  części  wystawy  (plansze  13-30)  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 jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze
społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i
religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego,
nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we
wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując
sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

Autorzy wystawy:  dr  Zofia Fenrych,  Mateusz Lipko.  Współpraca:  Grzegorz Czapski,  Maciej
Frycz, Paweł Miedziński, Magdalena Ruczyńska, dr Paweł Skubisz, prof. Włodzimierz Suleja
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