Találkozások Velük, akik ott voltak, és előkészítették a változást. Ahogy mi láttuk őket, ahogy
ők látták a világot - akkor és most. 1989 eseményei, a rendszerváltáshoz vezető út, és az azóta
eltelt 25 év szavakban és képekben:

TÖRTÉNELEMÓRÁK A SZABADSÁGRÓL II.
A Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége és a Lengyel Intézet közös programsorozata
a Szabadság Ünnepének évében, 2014-ben.

2014. február 27. (csütörtök), 18.00
Lengyel Intézet (1065 Budapest, Nagymező u. 15.)
A lengyel-magyar Szolidaritás - 1956, 1980, 1989 - beszélgetés
Vendégek:

Bogdan Borusewicz
Engelmayer Ákos
Pákh Tibor
Moderátor: Mitrovits Miklós
A beszélgetés után 19:30-kor filmvetítés: Andrzej Wajda Vasember
A Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége, és a Lengyel Intézet egész éven át tartó
eseménysorozata a negyedszázaddal ezelőtt bekövetkező rendszerváltáshoz vezető út
leglényegesebb epizódjait eleveníti fel. A havi rendszerességgel jelentkező találkozók vendégei a
lengyel-magyar demokratikus ellenzék legendás alakjai, a Szolidaritás egykori tagjai-alapítói akik
aktív részesei vagy szemtanúi voltak a szabadságért vívott harcnak. A Történelemórák a
szabadságról című programsorozat január 28-án indult, a teltházas első találkozó vendége Kiss Gy.
Csaba volt. A rendezvénysorozat következő fejezetében a lengyel-magyar Szolidaritás három
meghatározó dátumáról 1956, 1980, 1989-ről, három különleges vendég, Bogdan Borusewicz, a
Lengyel Köztársaság Szenátusának elnöke, a lengyel demokratikus ellenzék egyik vezetője,
Engelmayer Ákos, a lengyel Szolidaritás mozgalom egykori tagja, a rendszerváltozás utáni időszak
első varsói magyar nagykövete valamint Pákh Tibor – ellenálló, a magányos forradalmár, az 1980.
májusi podkowa leśnai éhségsztrájk egyetlen magyar részvevője beszélgetnek a Történelemórák a
szabadságról állandó házigazdájával, Mitrovits Miklós történésszel.
„Amikor a nyolcvanas évek elején beszéltem Magyarországon 1956-től, a Szolidaritásról és az én
hitemről, hogy ez a rendszer előbb vagy utóbb meg fog bukni, úgy néztek rám, mint aki megőrült.
Makacskodtam, hogy túléljük a rendszert, de ha nem hiszitek nekem, mondtam: gyertek el
Lengyelországba, és elhiszitek.”

Engelmayer Ákos: „Közös múlt – közös emlékezet” című konferencia - Wrocław, 2002
„1980-ban a lengyelek Potkova Lesna városának templomában éhségsztrájkot tartottak az emberi
jogok védelméért. Elutaztam oda, megkerestem a templomban a plébánost, Kantolszki atyát és
mondtam neki, hogy mint magyar állampolgár Szent Adalbert szellemében csatlakozom az
éhségsztrájkhoz. Az atya engedélyezte és megismerkedtem a lengyel ellenállás számos alakjával.”
Részlet a Magyar Nemzet ’56 arcai – Pákh Tibor, a klerikális reakciós című interjújából.
Szerző: Stefka István

Szervezők:

A további találkozók részleteiről hamarosan a szervezők honlapján,, illetve a Lengyel Intézet
nyomtatott programfüzetéből tájékozódhatnak:
www.budapeszt.msz.gov.pl, www.lengyelintezet.hu

