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Prezentacja wystawy „Ojcowie
Niepodległości – współtwórcy
odrodzonej Rzeczypospolitej” we wsi
Pływaczewo – 18 września 2018
18 września 2018 r. w niewielkiej rolniczej
miejscowości Pływaczewo, ok. 30 km na wschód od
Torunia, odbędzie się pierwsza w tej gminie
prezentacja sztandarowej wystawy IPN przygotowanej
na wielką rocznicę stulecia odzyskania niepodległości
przez Polskę.

Gminna świetlica w tej niewielkiej miejscowości, pełniąca rolę lokalnego
centrum kultury, już dziesięć lat temu gościła przedstawicieli  Instytutu
Pamięci  Narodowej  podczas  dyskusji  o  dwutomowej  historii  gminy
Wąbrzeźno (jej  częścią historycznie była też gmina Ryńsk,  a jednym z
ponad  dwudziestu  sołectw –  Pływaczewo),  która  obejmowała  okres  od
średniowiecza po kres komunistycznej Polski i pierwsze lata III RP. Dziś
uroczystości związane z prezentacją wystawy, która na tydzień zagości w
Pływaczewie, poprowadzi dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław
Golon, który wygłosił też okolicznościowy wykład o Walce o Niepodległą w
latach 1918–1921.

Należy podkreślić, że wystawa jest adresowana szczególnie do młodego
pokolenia i będą ją oglądać m.in. uczniowie pobliskiej Szkoły Podstawowej
w Zieleniu  (2  km od Pływaczewa),  miejscowości  słynącej  przepięknym
gotyckim kościółkiem z połowy XIV wieku (parafia Świętych Apostołów
Piotra  i  Pawła).  Warto  podkreślić,  że  podczas  organizowanych miesiąc



temu  gminnych  dożynek  w  Ryńsku,  połączonych  z  uroczystym
rozpoczęciem  obchodu  setnej  rocznicy  Odzyskania  niepodległości,  to
właśnie  świetlica  gminna  w  Pływaczewie  przygotowała  jedno  z
najładniejszych  stoisk  upamiętniających  rocznicę.

Lokalną historię warto uzupełnić jeszcze wspomnieniem o Władysławie
Klimku. Urodzony w Pływaczewie w 1899 r. ziemianin i działacz społeczny
jest  pamiętany  przez  tutejszą  społeczność  jako  gorący  patriota.  Został
zamordowany  w  Łopatkach  kilkanaście  kilometrów  od  Pływaczewa  18
października  1939  r.  przez  Niemców za  to,  że  był  dobrym Polakiem.
Podkreślić należy, że młody Władysław Klimek w 1920 r. wziął udział w
wojnie  polsko-bolszewickiej.  W  dwudziestoleciu  międzywojennym  był
posłem na Sejm RP. Dziś w Pływaczewie jest poświęcona mu Izba Pamięci.
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