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Inauguracja akcji edukacyjnej IPN
„Biało-czerwony szlak. Moja
Niepodległa” na katowickim Rynku,
21 maja 2018
Wystawa „Ojcowie Niepodległości“ była prezentowana
do 30 maja 2018

W poniedziałek 21 maja w południe, w wielu miastach Polski nastąpiła
inauguracja akcji edukacyjnej IPN „Biało-czerwony szlak. Moja
Niepodległa”. Na Śląsku miastem na biało-czerwonym szlaku były
Katowice, gdzie prezentujemy plenerową ekspozycję „Ojcowie
Niepodległości”. Otwarcie wystawy odbyło się dzisiaj w samo południe na
Placu Kwiatowym w Katowicach (Rynek Miasta). W wydarzeniu wzięli
udział: Mariusz Skiba, wiceprezydent miasta Katowice, dr Andrzej
Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, Piotr Zaczkowski, dyrektor
Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek,
Ryszard Mozgol, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w
Katowicach. Wystawa została przygotowana przez szczeciński oddział IPN.
Organizatorami wydarzenia są Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja
Kultury im. Krystyny Bochenek oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
w Katowicach.
Naszą intencją jest przybliżenie szerokiej publiczności wydarzeń sprzed
stu lat, w wyniku których Polska wróciła na mapę polityczną Europy i
zarazem uświadomienie, jak wielką wartością dla tamtego pokolenia była
możliwość życia w niepodległym kraju.

Prezentacja wystawy została zorganizowana w ramach całorocznych
obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Planujemy, że do końca
bieżącego roku wystawa odwiedzi ok. 20 miejscowości na terenie
województwa śląskiego, m.in. Bieruń, Bytom, Dąbrowę Górniczą, Gliwice,
Jastrzębie-Zdrój, Lędziny, Rudę Śląską, Sosnowiec, Tarnowskie Góry,
Tychy.
Plenerowa ekspozycja prezentuje liderów walki o wolną Polskę w 1918 r.:
Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego,
Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. Ponad
dwumetrowe plansze z sylwetkami wybitnych mężów stanu opatrzone są
ich biogramami w języku polskim i angielskim. Na wystawie znajdziemy
także kalendarium najistotniejszych wydarzeń w procesie odradzania się
niepodległej Polski oraz kopie najważniejszych dokumentów, związanych z
11 listopada 1918 r. Korzystając ze specjalnej mapy można prześledzić, jak
w latach 1918-1921 zmieniały się granice II Rzeczypospolitej.
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.
Jako specjalny dodatek do wystawy stworzony został również komplet
zakładek magnetycznych prezentujących poszczególnych bohaterów
wystawy.
Autorzy wystawy: dr Zofia Fenrych, Mateusz Lipko. Współpraca: Grzegorz
Czapski, Maciej Frycz, Paweł Miedziński, Magdalena Ruczyńska, dr Paweł
Skubisz, prof. Włodzimierz Suleja.
Ekspozycja była prezentowana do 30 maja.
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