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Wystawa „Ojcowie Niepodległości” w Ostrołęce i
gminach powiatu ostrołęckiego – od 9 listopada
2021
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Rok 1918 jest dla Polaków jedną z najważniejszych i kluczowych dat. To wtedy po 123
latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Wystawa przedstawia polityków, którzy
reprezentowali różne nurty polityczne, rywalizowali ze sobą, kłócili się, a nawet nie lubili,
ale w 1918 r. potrafili ze sobą współpracować. Współdziałanie tych sześciu polityków
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zaowocowało niepodległością. Wprawdzie później Polacy niejednokrotnie musieli o nią
walczyć, zawsze jednak odwoływali się do tradycji 1918 r. – przypomniał dr Dariusz
Gałaszewski, naczelnik Edukacji warszawskiego oddziału IPN podczas otwarcia w Ostrołęce
wystawy IPN „Ojcowie Niepodległości”.

9 listopada 2021 r. w Ostrołęce w głównym holu budynku Delegatury Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego tzw. pałacyku przy ul. Gen. Fieldorfa „Nila” odbyło się oficjalne
otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości” przygotowanej przez Instytut Pamięci
Narodowej.

Oprócz naszego historyka w wydarzeniu wzięli udział wójtowie z Olszewa-Borek,
Goworowa, Lelisa, Baranowa, Rzekunia i Łysych, a także burmistrz Myszyńca oraz starosta
ostrołęcki. Wszystkich przywitał gospodarz delegatury Urzędu Marszałkowskiego Marcin
Grabowski.

W Ostrołęce wystawa będzie dostępna przez najbliższy tydzień. W kolejnych tygodniach
listopada i grudnia ekspozycja będzie podróżowała po gminach powiatu
ostrołęckiego. Zapraszamy do jej obejrzenia. Wstęp bezpłatny.

Wystawa składa się z dziesięciu ekspozytorów trzyplanszowych na planie trójkąta
foremnego.

Część wstępna ekspozycji 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 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.

 


