
 
 
 
 
 
 

 
Zaproszenie na 

Konferencję prasową w dniu 9. Czerwca 2017, o godzinie 11.00 w związku z: 
 

odsłonięciem pomnika upamiętniającego wkład państw św. Wojciecha - Polski, Słowacji, 
Czech i Węgier w obalenie muru berlińskiego, które będzie miało miejsce w dniu 9. czerwca 

2017 o godzinie 12.00.Następnie ok. godziny 14.00 odbędzie się: 

Międzynarodowe kolokwium poświęcone dziedzictwu okrągłych stołów 

Berlin 02.06.2017 – Fundacja św. Wojciecha, zaangażowana na rzecz dialogu z krajami 
Europy Środkowo-Wschodniej, zaprasza wspólnie z Fundacją Stiftung Berliner Mauer 
oraz Fundacją v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel na odsłonięcie pomnika 
upamiętniającego wkład Polski, Słowacji, Czech i Węgier w obalenie muru berlińskiego 
 

W piątek, 9 czerwca 2017, o godzinie 12.00  

w ogrodach przy Bernauer Straße 115 (obok centrum informacyjnego przy miejscu pamięci o ofiarach 
muru berlińskiego)  

Przed uroczystością o godzinie 11.00 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli 
fundacji oraz autora projektu pomnika prof. Albrechta, w Lazarus-Haus przy Bernauer Strasse 117. 
Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji na adres poczty E-Mail christine.roehr@adalbert-
stiftung.de  
 
Zamiarem Fundacji św. Wojciecha jest upamiętnienie niniejszym pomnikiem wkładu państw Europy 
Środkowo-Wschodniej w obalenie muru berlińskiego oraz w zjednoczenie Niemiec.  
 
Autor projektu pomnika, profesor Hans Joachim Albrecht, zdecydował się na rzeźbę przedstawiająca 
postać, którą nazwał „Schylony, podnoszący się“. Wstrzemięźliwie utrzymana tonacja gestów 
odzwierciedla moment reakcji człowieka, który w obliczu chłodu, samotności i żalu poszukuje schronienia 
w sobie, albo też w obliczu radości, otwartości, ciepła podnosi się.  
 
Po ceremonii o godzinie 14.00 odbędzie się w Lazarus-Haus międzynarodowe kolokwium poświęcone 
„Dziedzictwu narodowych okrągłych stołów w krajach św. Wojciecha“ z udziałem prominentnych 
przedstawicieli z Polski, Węgier, Czech i Słowacji oraz tegorocznego laureata Nagrody św. Wojciecha dr 
Imre Kónya (założyciela niezależnego forum prawników, i członka węgierskiego okrągłego stołu). 
Kolokwium poprowadzi  ostatni minister spraw zagranicznych b. NRD Markus Meckel.  
 
W kolokwium udział wezmą: z Polski - prof. dr Jacek Czaputowicz (członek KOR i NSZZ 
Solidarność, doradca premiera w latach 2007-2009, od 2014 członek rady programowej PIS); - ze 
Słowacji: dr František Mikloško, inicjator manifestacji z 25 marca 1988, pierwszy w wolnych 
wyborach wybrany przewodniczący parlamentu, laureat Nagrody św. Wojciecha z 2005 r.), - z 
Czech: dr Libor Rouček (w latach 2009-2012 wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego),- z 
Węgier: Zsolt Németh (współtwórca partii Fidesz (1988), poseł, przewodniczący parlamentarnej 
komisji spraw zagranicznych). 
 
Projekt utworzenia pomnika jest inicjatywą Fundacji św. Wojciecha we współpracy z przedstawicielstwami 
dyplomatycznymi Polski, Słowacji, Czech i Węgier w Berlinie, przy wsparciu Fundacji v. 
Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel oraz Fundacji Stiftung Berliner Mauer.  
 

Kontakt: Christine Röhr Tel.: + 49 (0) 21 51/15 93 11,  + 49 (0) 170-2736229  
christine.roehr@adalbert-stiftung.de - www.adalbert-stiftung.de 


