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Uroczyste spotkanie towarzyszące wystawie „The
Baltic way – an action for freedom” – Warszawa,
21 sierpnia 2019

  

  

  

  

  

  

  

  

  

W środę 21 sierpnia 2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie towarzyszące wystawie „The
Baltic way – an action for freedom”, przygotowanej przez Narodowe Archiwum Łotwy
we współpracy z Litewskim Centralnym Archiwum Państwowym oraz Archiwum Narodowym
Estonii.

Spotkanie poprowadził dyrektor Oddziału IPN w Warszawie – prof. Jerzy Eisler. W
wydarzeniu udział wzięli i głos zabrali: wiceprezes IPN – dr Mateusz Szpytma, ambasador
Łotwy w Polsce –  Edgars Bondars, ambasador Litwy – Eduardas Borisovas, Chargé
d’Affaires Ambasady Estonii w Polsce – Ly Metsis, a także dyrektor Narodowego Archiwum
Łotwy – Māra Sprūdža.

Wśród gości znaleźli się także: Z-ca Dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i
Kultury Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Michał Mazurek, Ambasador Królestwa Belgii w
Polsce – Luc Jacobs,  Ambasador Korei w Polsce – Mira Sun, Ambasador Peru w Polsce –
Alberto Salas Barahona, Ambasador Portugalii w Polsce – Luis Cabaço oraz Ambasador
Szwajcarii w Polsce – Jürg Burri.
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Wystawa powstała w 30. rocznicę „bałtyckiego łańcucha wolności” z 23 sierpnia 1989
r. Można ją zwiedzać od 20 lipca do 26 sierpnia 2019 r. w Centrum Edukacyjnym IPN
„Przystanek Historia”.

Spotkanie zorganizował warszawski Oddział IPN wspólnie z ambasadami Litwy, Łotwy i
Estonii.

Relacja PAP

 

 

W ramach obchodów stulecia istnienia państwa łotewskiego Narodowe Archiwum
Łotwy, największa w tym kraju instytucja zajmująca się dziedzictwem
historycznym prezentuje wystawę poświęconą jednemu z najważniejszych wydarzeń w XX-
wiecznej historii Litwy, Łotwy i Estonii – „bałtyckiemu łańcuchowi wolności”.

W czasie odbudowy państwowości litewskiej, łotewskiej i estońskiej w latach 1988–1991
istotnym wydarzeniem historycznym była masowa, pokojowa akcja protestacyjna
zorganizowana w krajach bałtyckich 23 sierpnia 1989 r., pięćdziesiąt lat po zawarciu paktu
Ribbentrop–Mołotow. Na mocy tajnego protokołu dołączonego do porozumienia trzy
państwa bałtyckie zostały przekształcone w republiki sowieckie. Rocznica podpisania paktu
stała się okazją do zamanifestowania pamięci o tym wydarzeniu i woli niezależności od
imperium, które wchłonęło Litwę, Łotwę i Estonię.
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Tego dnia około dwóch milionów osób, trzymając się za ręce, utworzyło żywy łańcuch o
długości ponad 600 km, łączący trzy stolice – Wilno, Rygę i Tallin – nazwany „bałtyckim
łańcuchem wolności”. Olbrzymia mobilizacja mieszkańców Litwy, Łotwy i Estonii
uświadomiła im siłę, jaka w nich tkwiła i wzmocniła ich dążenia do odzyskania wolności i
niepodległości.

Wystawa umożliwia zwiedzającym zapoznanie się w jednym miejscu z dziedzictwem
historycznym trzech państw bałtyckich: zdjęciami, filmami i dokumentami historycznymi.
W 2009 r. dokumenty „bałtyckiego łańcucha wolności” zostały wpisane na listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO „Pamięć Świata”.

Ekspozycja została przygotowana w języku angielskim, aby zgodnie z założeniami
organizatorów uczynić ją jak najszerzej dostępną. Każdą część przygotowali badacze z
poszczególnych krajów.

Przystanek Historia
Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki
Warszawa, ul. Marszałkowska 21/25

Wystawa: 20 lipca – 26 sierpnia 2019 
Spotkanie: 21 sierpnia 2019 r. (środa), godz. 18.00
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