
Wêdruj¹ca po Polsce od 1917 roku,
sponsorowana przez nowojorski
Okrêg 2. SWAP, wielka wystawa pt.
„W drodze do niepodleg³oœci. Kana-
dyjski przystanek – obóz Koœciuszko
w Niagara-on-the-Lake (1917-1919)”,
zawita³a do Rawy Mazowieckiej
w województwie ³ódzkim. 

Ekspozycja autorstwa dr Anitty Maksy-
mowicz z Muzeum Ziemi Lubuskiej
w Zielonej Górze, gdzie w listopadzie
1917 roku mia³ miejsce pierwszy werni-
sa¿, pokazywana by³a kolejno w Miêdzy-
rzeczu, Gdañsku, Rembertowie, £odzi,
Piotrkowie Trybunalskim, Kielcach, Lu-
blinie, £ebie, Krakowie, Zakopanem i Bo-
les³awcu. W tym ostatnim mieœcie wysta-
wa przebywa³a najd³u¿ej, bo od marca do
koñca czerwca b. r. Z powodu pandemii
koronawirusa wystawa przesz³a swoist¹
przymusow¹ kwarantannê w miejscu,
gdzie by³a eksponowana tj. w Boles³a-
wieckim Oœrodku Kultury – Miêdzynaro-
dowego Centrum Ceramiki, bez koniecz-
noœci wczeœniejszego zdemontowania eks-
pozycji, co zgodnie z umow¹ mia³o nast¹-
piæ pod koniec kwietnia. Dziêki mediacyj-
nym umiejêtnoœciom organizatora wysta-

wy, Wojciecha Grochowalskiego – preze-
sa Fundacji Kultura i Biznes z £odzi, od-
by³o siê to bez dodatkowych kosztów.

Ekspozycjê wystawy w kolejnym no-
wym miejscu przygotowa³ w/w Wojciech
Grochowalski, który zorganizowa³ demon-
ta¿ ekspozycji w Boles³awcu, nastêpnie jej
transport do Rawy Mazowieckiej i monta¿
w obszernych, nowoczesnych pomieszcze-
niach Miejskiego Domu Kultury. 

Dlaczego wybór pad³ akurat na Rawê
Mazowieck¹? Okazuje siê, ¿e w 1919 roku
do tego miasta zawitali Ignacy Jan Pade-
rewski, ówczesny premier rz¹du polskiego
i gen. Józef Haller, dowódca B³êkitnej Ar-
mii, która dopiero co przyby³a z Francji
do Polski. Te dwie wybitne postacie histo-
ryczne by³y œciœle zwi¹zane z tematem
wystawy. Pierwszy anga¿owa³ siê w Akcjê
Rekrutacyjn¹ w USA do Armii Polskiej
we Francji w latach 1917-1919 i odwiedzi³
z ¿on¹ Helen¹ treningowy obóz Koœciusz-
ko w Niagara on the Lake 21 listopada
1917 roku. Natomiast gen. Józef Haller
w lutym 1919 r. wyda³ formalny rozkaz
o zakoñczeniu rekrutacji w Ameryce i by³
dowódc¹ wszystkich ochotników, którzy
po treningu w Niagara on the Lake wyje-
chali do Armii Polskiej we Francji.

Mieszkañcy miasta i okolic
mogli zwiedzaæ wystawê od 15
lipca do 31 sierpnia b.r. By³a ona
szeroko reklamowana w miejsco-
wych mediach: g³ównie lokalnej
prasie i stronach internetowych.
Plakaty informacyjne o wystawie
widnia³y na s³upach og³oszeniowych
w mieœcie, ulotki wy³o¿ono w ró¿-
nych instytucjach, urzê-
dach i w koœcio³ach; przy
g³ównej drodze wjazdo-
wej do miasta ustawio-
no du¿y reklamowy bil-
lboard. 23 lipca Woj-
ciech Grochowalski
w programie TVP3
„Kulturalne Wakacje”
mówi³ o wyj¹tkowej
wystawie w Rawie
Mazowieckiej i zachê-
ca³ do jej obejrzenia.

13 sierpnia z oka-
zji wystawy urz¹-
dzono specjaln¹
uroczystoœæ pro-
mocyjn¹. By³ kon-
cert bardzo do-
brej miejscowej
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Wystawa w Rawie Mazowieckiej

Wojciech Grochowalski podczas pracy przy monta¿u wystawy.

Wojciech
Grochowalski

podczas 
promocji 
wystawy 

13 sierpnia 
2020 roku.


