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Biało-czerwony szlak „Moja Niepodległa”:
prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości” –
Kościan, 19 czerwca–1 lipca 2018
Drugi przystanek „Biało-czerwonego szlaku »Moja
Niepodległa«” w Wielkopolsce
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Na Rynku przed Ratuszem w Kościanie otwarto uroczyście wystawę plenerową „Ojcowie
Niepodległości”. Kościan jest drugim po Nowym Tomyślu przystankiem „Biało-czerwonego
szlaku »Moja Niepodległa«” w Wielkopolsce.
 
Prezentację ekspozycji poprzedziła część edukacyjna, która odbyła się w sali
konferencyjnej Muzeum Regionalnego im. dr. Henryka Florkowskiego w Kościanie. Dyrektor
Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek wygłosił wykład o
drogach do niepodległości, a Dariusz Kram – regionalista i dyrektor Muzeum przybliżył
lokalne wątki wydarzeń 1918 roku. Wydarzenie zgromadziło mieszkańców miasta i przede
wszystkim uczniów kościańskich szkół.
 
Na naszym profilu facebookowym znajdują się nagrania obu wykładów!
 

Część wstępna wystawy „Ojcowie Niepodległości” zawiera m.in. opis jej idei, 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 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.

Miejsce: Kościan – Rynek

Termin: 19 czerwca–1 lipca 2018

Kolejny punkt na wielkopolskim „Biało-czerwonym szlaku »Moja Niepodległa«”: Grodzisk
Wielkopolski.

Fot. Marta Sankiewicz
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Lokalne relacje z otwarcia wystawy:

TVP 3 Poznań

Nasze Miasto Kościan

Urząd Miejski w Kościanie

http://poznan.tvp.pl/37717471/wystawa-ojcowie-niepodleglosci
http://koscian.naszemiasto.pl/artykul/ojcowie-niepodleglosci-wystawa-na-koscianskim-rynku-zdjecia,4698473,artgal,t,id,tm.html
https://koscian.pl/Ojcowie_Niepodleglosci_-_wystawa_w_Koscianie,14212.html

