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Inauguracja obchodów Stulecia Odzyskania
Niepodległości – Stróża (małopolskie), 9 grudnia
2017
Podczas inauguracji obchodów Stulecia Odzyskania
Niepodległości zaprezentowana została premierowo wystawa
plenerowa „Ojcowie Niepodległości” przygotowana przez
Oddział IPN w Szczecinie. W uroczystościach wzięli udział
prezydent RP Andrzej Duda, minister edukacji Anna Zalewska
oraz prezes IPN dr Jarosław Szarek.
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Stróża jako miejsce uroczystości została wybrana nieprzypadkowo – w tej miejscowości, z
inicjatywy m.in. Józefa Piłsudskiego, w 1913 r. powstała pierwsza na ziemiach polskich
Oficerska Szkoła Strzelecka, stanowiąca zaplecze kadrowe dla przyszłych Legionów
Polskich. Ukończyło ją wielu zasłużonych Polaków. Jednym z wykładowców był sam
Piłsudski, legenda zbrojnej walki o niepodległość.

W 1933 roku na ścianie gmachu Szkoły Oficerskiej w Stróży odsłonięto tablicę w hołdzie dla
czynu strzeleckiego. To właśnie przed nią 9 grudnia prezydent złożył kwiaty. Wraz z
minister edukacji narodowej, prezesem IPN oraz dyrektorem miejscowej szkoły
podstawowej (mieści się w historycznym budynku Szkoły Oficerskiej) dokonał też
odsłonięcia pomnika upamiętniającego rocznicę powstania szkoły, w której kształcono
kadry przyszłej polskiej armii.

Podczas uroczystości można było obejrzeć wystawę plenerową „Ojcowie Niepodległości”,
przygotowaną przez szczeciński oddział Instytutu. W głównej części wystawy
zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana
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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.


