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Pod prąd 
Pamięć 
Pojednanie
Dialog Kultur

WŁADYSŁAW 
BARTOSZEWSKI 

1922–2015

Wystawa 
od 24 sierpnia 
do 23 września 2021 
Wtorki w godz. 8–12 i 14–18 
Czwartki w godz. 8–12 i 14–16 
Wstęp wolny

Urząd Barnim-Oderbruch
Amtssaal
Freienwalder Straße 48
16269 Wriezen

Organizator

Ufundowane przez 

 

 
Więcej informacji o wystawie na 
stronie: 
dpgberlin.de/bartoszewski-wriezen

Prezentacja dotychczasowych 
lokalizacji wystawowych: 
youtu.be/-zkmFCxseZE

Kamienie milowe 
biografii wybitnego 
polityka i budownicze-
go mostów pomiędzy 
Polską a Niemcami
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Z wielu powodów nazwisko jednego z naj-
ważniejszych budowniczych mostów po-
między Polską a Niemcami powinno być 
znane po obu stronach Odry. Władysław 
Bartoszewski (1922–2015), były więzień 
Auschwitz, kronikarz zbrodni wojennych, 
dyplomata i laureat prestiżowej Nagrody 
Pokojowej Księgarzy Niemieckich należał do 
osób, które jako pierwsze zaangażowały się 
w proces polsko-niemieckiego pojednania. 
Przez komunistyczne władze dawnej NRD 
uważany za niebezpiecznego wroga,  tym 
mocniej zaangażował się w kontakty z krę-
gami wschodnioniemieckich opozycjonistów 
i dysydentów. 

Jako ważny partner ze strony polskiej 
wspierał od lat 60-tych pierwsze  niezależne 
inicjatywy na rzecz dialogu, prowadzone 
przez tzw. „Akcję Znaku Pokuty” czy później 
„Towarzystwo imienia Anny Morawskiej”. 
Bartoszewski należał do przekonanych zwo-
lenników zjednoczenia Niemiec. To właśnie 
m.in. dzięki jego zaangażowaniu Polskie 
Porozumienie Niepodległościowe już w roku 
1978 opublikowało jeden z przełomowych 
postulatów, mówiących o zjednoczonych, 
praworządnych, zakorzenionych we wspól-
nocie europejskiej Niemczech w interesie 
przyszłej, suwerennej Polski.

Przez dziesięciolecia Odra stanowiła symbo-
liczną oś biografii Bartoszewskiego. Obecnie 
o najważniejszych kamieniach milowych 
jego biografii i działalności opowiada pre-
zentowana w Niemczech wystawa, która 
w ciągu minionych trzech lat kilkakrotnie 
prezentowana była w regionie przygranicz-
nym, m. in. w Görlitz, Cottbus, Frankfurcie 
n. Odrą czy Pasewalk. Od 24 sierpnia do 23 
września będzie ona dostępna dla publicz-
ności we Wriezen – spełniając ważne do-
datkowe zadanie jako głos na rzecz nadania 
nowemu mostowi na Odrze, pomiędzy 
miejscowościami Siekierki a Neurüdnitz, 
nazwy Europejski Most imienia Władysława 
Bartoszewskiego.   

Wernisaż 
Wtorek, 24 sierpnia 2021 o godz. 17.00 
Głos zabiorą: Konsul Generalna Niemiec 
w Gdańsku Cornelia Pieper (do potwierdze-
nia), kierownik urzędu Barnim-Oderbruch 
Karsten Birkholz, koordynatorka wystawy 
Anita Baranowska-Koch. Po wystawie opro-
wadzi kurator, dr Marcin Barcz
 
Finisaż
Czwartek, 23 września 2021 o godz. 13.00
Projekcja filmu „Budowniczy mostów”. 
Dyskusja na temat relacji polsko-niemieckich 
w rejonie przygranicznym. 
Spotkanie uczniów z Cedyni i Wriezen. 


