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Ojcowie Niepodległości w Żurawicy – zapraszamy
na niezwykłą wystawę
Na tydzień przed jednym z najważniejszych i najradośniejszych
dla wszystkich Polaków świąt narodowych, na placu przed
Urzędem Gminy Żurawica odbyło się otwarcie wystawy
przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej „Ojcowie
Niepodległości”.
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Od 2018 roku , w którym obchodziliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości
Polski wystawa IPN „Ojcowie Niepodległości” przemierzają nasz kraj wzdłuż
i wszerz. Wystawa dotychczas była prezentowana w wielu miejscach Polski, a już
4 listopada br. w samo południe ta wyjątkowa ekspozycja została udostępniona
wszystkim mieszkańcom gminy Żurawica.

Wystawa będzie prezentowana do końca listopada przed budynkiem Urzędu Gminy.
Ekspozycja powstała z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie. Dzięki uprzejmości
rzeszowskiego Oddziału IPN i my będziemy mogli zapoznać się z bohaterami walki o wolną
Polskę w 1918 r.: Józefem Piłsudskim, Romanem Dmowskim, Ignacym Janem Paderewskim,
Wincentym Witosem, Wojciechem Korfantym oraz Ignacym Daszyńskim. Na ponad
dwumetrowych planszach przedstawione są biogramy (w dwóch językach – polskim
i angielskim) wybitnych mężów stanu, ale to nie wszystko… Wystawa zawiera też
kalendarium najistotniejszych wydarzeń w procesie odradzania się niepodległej Polskich,
a także kopie najważniejszych dokumentów, związanych z 11 listopada 1918 roku.
Ponadto, dzięki specjalnie na tę okazję przygotowanej mapie, możemy prześledzić, jak
w latach 1918-1921 zmieniały się granice II Rzeczypospolitej.

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 4 listopada 2022 r., o godzinie 12.00. z udziałem dr.
hab. Dariusza Iwaneczko, dyrektora rzeszowskiego Oddziału IPN oraz Tomasza
Szeleszczuka, wójta gminy Żurawica i licznie zgromadzoną młodzież wraz z
mieszkańcami gminy.
Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających codziennie (również w soboty i niedziele) do
30 listopada br. Wstęp wolny. Zapraszamy!
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