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Biało-czerwony szlak „Moja Niepodległa”:
prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości” –
Leszno, 31 lipca–20 sierpnia 2018
Piąty przystanek „Biało-czerwonego szlaku »Moja Niepodległa«”
w Wielkopolsce
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Na Rynku w Lesznie od 31 lipca do 20 sierpnia prezentowana jest wystawa „Ojcowie
Niepodległości”.

Uroczysty wernisaż, który odbył się o godz. 17:00 w Bibliotece Ratuszowej w obecności
Zastępcy Prezydenta Leszna Adama Mytycha, połączony był z dwoma wykładami. W
pierwszej prelekcji dyrektor poznańskiego oddziału IPN dr hab. Rafał Reczek omówił polskie
drogi do niepodległości, a Damian Małecki – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Stanisława Grochowiaka w Lesznie w swoim wystąpieniu skupił się na kontekście lokalnym
i opowiedział o wydarzeniach poprzedzających powrót miasta do Polski. Wspominał m.in.
Adama Ruszczyńskiego, wybitnego leszczyńskiego prawnika, braci Jana i Józefa Góreckich,
leszczyńskich przedsiębiorców i sponsorów ważnych polskich inicjatyw u progu
niepodległości. Mówił także o Tadeuszu Kopczyńskim, proboszczu, leszczyńskim,
odpowiedniku ks. Piotra Wawrzyniaka, a także o Bronisławie Świderskim – lekarzu i
społeczniku oraz Pawle Dombku, który największe zasługi położył dla odzyskania wolności
na Górnym Śląsku, gdzie przysłużył się jako pisarz i publicysta oraz prezes Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” w Bytomiu. Ci lokalni działacze mieli bezsprzecznie największy
udział w powrocie Leszna do Polski w styczniu 1920 r.

Leszno to piąty po Nowym Tomyślu, Kościanie, Grodzisku Wielkopolskim i Wolsztynie
przystanek „Biało-czerwonego szlaku »Moja Niepodległa«” w Wielkopolsce.

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: Leszno – Rynek
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Termin: 31 lipca–20 sierpnia 2018

Kolejny przystanek na „Biało-czerwonym szlaku »Moja Niepodległa«”: Żary.

Fot. Natasza Lubik-Reczek

Lokalne relacje z otwarcia wystawy:

Portal elka.pl

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

Telewizja Leszno – zdjęcia

Telewizja Leszno – nagranie

Telewizja Leszno – nagranie
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