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Biało-czerwony szlak „Moja Niepodległa”:
prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości” –
Konin, 3–16 września 2018
Siódmy przystanek „Biało-czerwonego szlaku »Moja
Niepodległa«” na terenie działania poznańskiego oddziału IPN

3 września, w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, na Placu Niepodległości w Koninie
odbyła się uroczystość otwarcia wystawy „Ojcowie Niepodległości”. To kolejne miasto,
które gości ekspozycję przygotowaną przez szczeciński oddział IPN i prezentowaną w
różnych regionach Polski w ramach „Biało-czerwonego szlaku »Moja Niepodległa«”.
Spotkanie rozpoczęło wystąpienie p.o. Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej
Marty Szczesiak-Ślusarek, która przedstawiła ideę wystawy oraz sylwetki tytułowych
„Ojców Niepodległości”. Zebranych gości przywitał wiceprezydent miasta Sławomir Lorek,
przedstawiciel władz Miasta Konin. Po oﬁcjalnym otwarciu zaprezentowano część
artystyczną. Spotkanie uświetnił występ uczniów Szkoły Muzycznej II stopnia w Koninie:
Anny Pydyńskiej i Filipa Pacześnego.
Konin to siódmy po Nowym Tomyślu, Kościanie, Grodzisku Wielkopolskim, Wolsztynie,
Lesznie i Żarach przystanek „Biało-czerwonego szlaku »Moja Niepodległa«” na terenie
działania poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

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: Konin, Plac Niepodległości
Termin: 3–16 września 2018
Kolejny przystanek na „Biało-czerwonym szlaku »Moja Niepodległa«”: Żagań.

