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Otwarcie wystawy „Semper Fidelis. Walki o Lwów
1918–1919” – Warszawa, 20 listopada 2018

  

  

  

  

  

 

20 listopada 2018 roku w Warszawie otwarta została wystawa „Semper Fidelis. Walki o
Lwów 1918–1919”, przygotowana przez wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

W  uroczystości,  która  odbyła  się  na  Krakowskim  Przedmieściu  64,  przed  siedzibą
Stowarzyszenia Wspólnota Polska, wziął udział dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci
Narodowej, który podkreślił ogromną rolę Lwowa w dziejach naszego narodu i w drodze do
odzyskania wolności – Obrona Lwowa przed stu laty przeszła do legendy i stała się ważnym
elementem tożsamości nas samych. Nigdy nie zapomnimy o dzielnych lwowiakach i  o
słynnych Orlętach Lwowskich, młodych ludziach, którzy dając świadectwo miłości do Polski,
chwycili za broń, by bronić polskiego miasta, by bronić niepodległości – powiedział prezes
IPN, otwierając wystawę.

W otwarciu ekspozycji wzięli udział także prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusz
Bonisławski oraz dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz.

Autorami  plenerowej  wystawy  poświęconej  100.  rocznicy  polskiej  obrony  Lwowa  są
pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej we Wrocławiu: dr Tomasz Gałwiaczek,
dr Stanisław A. Bogaczewicz, dr Andrzej Olejniczak, dr Daniel Koreś, Stanisław Kiełb oraz
Jerzy  Rudnicki.  Projekt  graficzny  wystawy  przygotował  Michał  Kogut,  a  autorami  zdjęć
militariów  są  Monika  Mikuczewska  oraz  dr  Andrzej  Olejniczak.

Przy  tworzeniu  wystawy  wykorzystano  zdjęcia  i  dokumenty  ze  zbiorów  wrocławskich:
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Zakładu  Narodowego  im.  Ossolińskich,  Muzeum  Miejskiego  oraz  Muzeum  Politechniki
Wrocławskiej  a także: Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Niepodległości,  Wojskowego
Biura Historycznego w Warszawie oraz zbiory prywatne polskich rodzin.

Wystawa składa się z 8 części:
I Galicja i Lwów. Zarys historii i stosunki narodowościowe
II Geneza konfliktu polsko-ukraińskiego
III Próba opanowania miasta przez Ukraińców
IV Polska koncepcja obrony miasta
V Walki we Lwowie
VI Na odsiecz miastu
VII Broń i wyposażenie polskich obrońców miasta
VIII Polegli abyśmy wolni żyli


