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Hołd dla ofiar komunizmu – Waszyngton, 2 grudnia 2021

Podczas wizyty w Waszyngtonie prezes IPN dr Karol Nawrocki spotkał się z
przedstawicielami Fundacji Pamięci Ofiar Komunizmu oraz złożył wieniec pod
pomnikiem Ofiar Komunizmu. Prezesowi IPN towarzyszył ambasador RP w
Waszyngtonie Marek Magierowski

Amerykańska instytucja (The Victims of Communism Memorial Foundation) została
powołana przez Kongres w 1993 r. w celu edukowania społeczeństwa amerykańskiego na
temat ideologii, historii i dziedzictwa komunizmu oraz do podejmowania działań na rzecz
wolności tych, którzy nadal są zniewoleni przez reżimy komunistyczne. Fundacja powstała
m.in. z inicjatywy prof. Zbigniewa Brzezińskiego oraz dr. Lee Edwardsa, który pełnił później
funkcję prezesa Fundacji. Jej działalności przyświeca idea świata wolnego od fałszywej
nadziei marksizmu i bezpiecznego od tyranii komunizmu, wciąż jeszcze mającego
zwolenników w Stanach Zjednoczonych. Organizacja jest członkiem, tak jak IPN,
Europejskiej Platformy Pamięci i Sumienia. 

Sztandarowy projekt Fundacji to powstające w pobliżu Kapitolu Muzeum Ofiar
Komunizmu. To pierwsze takie muzeum upamiętniające miliony ofiar komunizmu na całym
świecie, poświęcone kompleksowej historii komunizmu doświadczanego przez ponad 40
narodów od 1917 roku. To placówka badawcza, edukacyjna oraz archiwum dziejów
komunizmu.

W spotkaniu z delegacją Instytutu Pamięci Narodowej uczestniczył ambasador RP w
Waszyngronie Marek Magierowski oraz ze strony Fundacji: dr Lee Edwards – emerytowany
prezes Fundacji, dr Elizabeth Spalding – wiceprezes i Andrew Bremberg – prezes Fundacji,
Milda Mataciunaite-Boyce – dyrektor ds. stypendiów oraz Brittany Balmer – dyrektor ds.
operacyjnych, a także przedstawicielka Ambasady RP w Waszyngtonie Monika Kaniewska.

Po spotkaniu prezes IPN wraz z ambasadorem Markiem Magierowskim złożyli wieniec pod
pomnikiem Pamięci Ofiar Komunizmu. Towarzyszyła im asysta wojskowa – ppłk Karol
Budniak i st. chor. szt. Marek Wszoła. Wzniesiony staraniem Fundacji monument z brązu
jest kopią słynnego, wykonanego z papier-mache posągu „Bogini wolności”, ustawionego
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podczas protestów studentów chińskich na placu Niebiańskiego Spokoju w Pekinie w roku
1989. Odsłonięcia pomnika dokonał prezydent George W. Bush w 2007 roku.


