Wernisaż wystawy „Twórcy Niepodległej – 100-lecie odzyskania niepodległości”

Grupa

uczniów

ze

Szkoły

Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy pod opieką
pani

Ewy

uczestniczyła

Zalewskiej

w dniu

5 października 2018 roku w wernisażu wystawy
„Twórcy

Niepodległej

–

100-lecie

odzyskania

niepodległości” w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Choroszczy.
Zebranych gości powitał pan Przemysław
Waczyński - dyrektor instytucji goszczącej wystawę

i przedstawił

okoliczności

sprowadzenia

ekspozycji do Choroszczy. Następnie
zabrał

pan

Józef

Waczyński.

głos
Prezes

Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy wygłosił
słowo wstępne oraz rys historyczny wydarzeń
listopadowych z 1918 roku i oprowadził zebranych po ekspozycji, prezentującej portrety jedenastu
„Twórców Niepodległej”. Przybliżył drogi życiowe, wybory
polityczne oraz dokonania Ojców Niepodległości. Wśród
bohaterów wystawy znaleźli się artysta, dyplomaci, żołnierze
i politycy, a także działacze społeczni. którzy walczyli
i współtworzyli odrodzoną po 123 latach niewoli Polskę.
Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Roman
Dmowski, Ignacy Daszyński, Kazimierz Sosnkowski, Jędrzej
Moraczewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Józef
Haller, Wojciech Trąmpczyński oraz Gabriel Narutowicz
reprezentowali odmienne poglądy polityczne, różnili się
przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi

zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego,
nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI. 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.

Ich

rola

w odzyskaniu

i odbudowywaniu polskiej państwowości jest nieoceniona.
Wernisaż wystawy „Twórcy Niepodległej – 100-lecie
odzyskania niepodległości” był świetną okazją, aby młodzież
poszerzyła

wiedzę

na

temat

okoliczności

odzyskania

przez Polskę niepodległości w 1918 roku oraz zdobyła wiele
ciekawych informacji na temat wybitnych Polaków, którzy mimo wszelkich różnic ideowych - potrafili
się zjednoczyć
Polskę.

To

bohaterstwu

i

walczyć o niepodległą

między
w

walce

innymi

dzięki

o wolną

ich

ojczyznę

współczesne pokolenia Polaków mogą cieszyć
się, tym że żyją w niepodległym kraju.
Udział w wernisażu był wspaniałą
lekcją historii i patriotyzmu, która pozwoliła
uczniom docenić oraz upamiętnić odwagę
i poświęcenie naszych przodków w walce
o niepodległość.

Ewa Zalewska

