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„Ojcowie Niepodległości” przybyli do Nowego
Targu
Plenerowa wystawa przed gmachem starostwa. Akcja IPN
„Biało-czerwony szlak. Moja Niepodległa” dotarła na Podhale

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14)
2 sierpnia 2018 r. otwarta została plenerowa wystawa „Ojcowie Niepodległości”. Podczas
uroczystości głos zabrali: gospodarz tego miejsca, starosta nowotarski Krzysztof Faber oraz
zastępca dyrektora Oddziału IPN w Krakowie Cecylia Radoń, która mówiła m.in. o
edukacyjnym cyklu krakowskiego IPN, zatytułowanym „Małopolscy Bohaterowie
Niepodległości”. W jego ramach co miesiąc prezentujemy sylwetkę mniej znanej osoby,
związanej z Małopolską, zasłużonej dla odrodzenia przed stu laty wolnej Polski.

Na uroczystości w Nowym Targu nie zabrakło młodzieży. Przyjechał m.in. Arkadiusz
Knapczyk, uczeń Szkoły Podstawowej w Szlembarku, finalista ogólnopolskiego konkursu
„O Naszą Niepodległą! – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości” (inicjatywa
krakowskiego oddziału IPN i Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział Kraków). W
prestiżowym współzawodnictwie zajął trzecią lokatę w kraju. Towarzyszyła mu mama oraz
nauczycielka historii i opiekunka konkursowego projektu Arkadiusza, Marianna
Zajączkowska.
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Po obejrzeniu wystawy goście nowotarskiej uroczystości przeszli do sali obrad starostwa,
gdzie wysłuchali okolicznościowego wykładu dr Marcina Chorązkiego z Oddziału IPN w
Krakowie, poświęconego sześciu mężom stanu prezentowanym na wystawie. W dyskusji
głos zabrał Józef Różański, który wspominał swego stryja Andrzeja Różańskiego. Bohater z
Podhala poległ w 1919 r. podczas obrony Rawy Ruskiej przed bolszewikami.

Plenerowa ekspozycja IPN „Ojcowie Niepodległości” przybliża liderów walki o wolną Polskę z
1918 r.: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego
Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. Ponaddwumetrowe 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. Wystawę przygotował Oddział IPN w
Szczecinie.

Uroczystość zorganizowali: Oddział IPN w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
oraz Nowotarska Grupa Mieszkańców „Pamięć”.
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