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Wystawa „Patrioci z Galicji”
W dniu 11 października 2018 roku o godzinie 14 nastąpiło uroczyste otwarcie nowej wystawy planszowej „Patrioci z
Galicji”., która swoje miejsce znalazła w tradytorze Fortu 49 ¼ „Grębałów” w Krakowie.
Nowa wystawa stanowi kontynuację i rozszerzenie ogółu funkcji dydaktyczno – muzealnych, sprawowanych przez
zabytkowy fort „Grębałów” (w ramach działalności statutowej Ogniska TKKF „Przyjaciel Konika” równolegle do
działań rekreacji konnej i hipoterapii). Obok niej obecnie prezentowane są wcześniej otwarte wystawy : ekspozycja
stała poświęcona pamięci uczestników I wojny światowej – otwarta 04.11.2011 , „Tak nie dawno, a już nigdy” –
otwarta 13.10.2014 oraz „Fort Grębałów wczoraj i dziś” – otwarta 16.06.2018 .
Prócz tego realizowana jest działalnośc dydaktyczna w postaci otwartego cyklu referatów z prezentacjami
multimedialnymi „Galicja i Twierdza Kraków – świadkowie niepodległości Polski – edukacja historyczna”
Na obecnej wystawie zaprezentowano (odpowiednio do skromnej przestrzeni ekspozycyjnej) wybór postaci
historycznych, na różne sposoby zasłużonych w procesie odzyskania niepodległości, tworzenie odrodzonego państwa,
kształtowania wizerunku Polaka i Polski w Europie i na świecie (tj zasłuzonych dla Krakowa, Polski, Europy, świata).
Stąd chodzi o pokazanie w tych aspektach zarówno osób sławnych w historii, jak i mało znanych czy zapomnianych.
Dokonany wybór jest skromny ilościowo, wobec tego zakłada się, że ekspozycja będzie zmieniana (np. co roku przed
11 listopada), przedstawiając innych patriotów z Galicji.
Wystawa „Patrioci z Galicji” została opracowana przez zespół : Waldemar Brzoskwinia, Bogdan Holewiński,
Bogumił Peschak i Krzysztof Wielgus.
W trakcie otwarcia wystawy „Patrioci z Galicji” słowo wstępne wygłosił reprezentujący Radę Miasta Krakowa
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Pan Sławomir Pietrzyk. Po wystawie oprowadzał Krzysztof Wielgus.
Spotkanie zakończono okolicznościową prelekcją z prezentacją multimedialną pod tytułem „Odzyskać Niepodległość
– o procesie tworzenia się Polski w Krakowie w czasie I wojny światowej”, którą wygłosił Waldemar Brzoskwinia.
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