Polsko-niemiecka wystawa
„Polacy i Niemcy przeciwko dyktaturze komunistycznej”
Po drugiej wojnie światowej „żelazna kurtyna” podzieliła Europę. Państwom Europy
Środkowo-Wschodniej narzucone zostały komunistyczne dyktatury. Jednak
obywatele nie zrezygnowali z walki o wolność. Począwszy od wybuchu powstania w
NRD 17 czerwca 1953 roku i wydarzeń poznańskich w czerwcu 1956 r., trwały
nieprzerwane zmagania z komunistycznymi dyktaturami. Formy oporu obejmowały
demonstracje i robotnicze strajki, tworzenie opozycyjnych struktur, rozwój kultury
niezależnej. Mimo przeszkód przetrwały liczne kontakty pomiędzy opozycjonistami z
państw bloku wschodniego. Pod koniec lat 80. XX w., zmagania o niepodległość i
prawa człowieka doprowadziły do zburzenia muru berlińskiego, a ostatecznie także
do upadku komunizmu.
30 lat temu, późnym latem 1989 roku dziesiątki tysięcy obywateli NRD zaryzykowały
ucieczkę na Zachód, wybierając drogę przez Wschód. Szlaki wiodły przez
zachodnioniemieckie ambasady w stolicach krajów socjalistycznych. Około 6000
osób wybrało trasę przez Warszawę. Niemieckim uchodźcom pomagał rząd
Tadeusza Mazowieckiego, Polski Czerwony Krzyż, „Solidarność”, a także w
spontanicznym odruchu braterstwa zwykli Polacy, mieszkańcy warszawskiej Saskiej
Kępy.
Z tej okazji w dniu 12 i 13 września 2019 r. organizowane są w Warszawie przez
Ambasadę Niemiecką, Fundację Konrada Adenauera, Fundację Współpracy PolskoNiemieckiej oraz PROM Kultury Saska Kępa, obchody „Przez Warszawę ku
Wolności. 30 lat później”, podczas których Niemcy pragną podziękować Polakom za
okazaną wtedy pomoc.
Uroczystościom towarzyszyć będzie polsko-niemiecka wystawa „Polacy i Niemcy
przeciwko komunistycznej dyktaturze”, która przybliży widzom drogi do wolności i
ostatecznego upadku komunizmu. Autorzy scenariusza napisali we wstępie do
katalogu, że wystawa jest „wyrazem naszej wdzięczności i szacunku wobec tych,
którzy w Polsce i w NRD walczyli z totalitaryzmem, uciskiem i prześladowaniem, a
szczególnie wobec tych, którym nie dane było doczekać zwycięstwa wolności”.
Wystawa „Polacy i Niemcy przeciwko dyktaturze komunistycznej” została
opracowana i zorganizowana przez Stiftung Ettersberg, Instytut Pamięci Narodowej
oraz Fundację Konrada Adenauera. Jej inauguracja miała miejsce w listopadzie roku
2004 w Instytucie Jana Pawła II w Krakowie.
Ekspozycję będzie można zobaczyć w dniach od 13 do 29 września 2019 r. w
PROM-ie Kultury Saska Kępa, przy ul. Brukselskiej 23.
Na okoliczność wystawy wydano katalog w języku polskim i niemieckim.

