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Festiwal Filmowy o Totalitaryzmach „Echa
Katynia” w formule online – konferencja prasowa
W związku z festiwalem ﬁlmowym „Echa Katynia”, w Dniu
Pamięci Oﬁar Zbrodni Katyńskiej, 13 kwietnia 2021 r. w
Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek
Historia” w Warszawie odbyła się konferencja prasowa. W
konferencji wzięli udział: dr Jarosław Szarek – prezes IPN,
dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz oraz
Konrad Starczewski, naczelnik Wydziału Notacji i Opracowań
Multimedialnych BEN IPN.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej podczas swojego wystąpienia przypomniał, że wiele
oﬁar Zbrodni Katyńskiej ma w swych biogramach walkę o niepodległość w latach
1914–1921. – Dwie dekady budowali niepodległą Rzeczpospolitą i w 1940 roku legli w
dołach śmierci w Katyniu i w wielu miejscach, których do dzisiaj nie poznaliśmy. Dla
Instytutu Pamięci Narodowej zawsze niezwykle ważne było to, aby każda oﬁara miała swą
twarz, swą historię, aby nie była to bezimienna rzesza oﬁar. Mija 81 lat, a my cały czas
odkrywamy nowe fakty i nowe postaci – podkreślił dr Jarosław Szarek.

Prezes IPN podał przykład Józefa Marcinkiewicza, wybitnego polskiego matematyka,
zamordowanego przez NKWD w Charkowie, bohatera jednego z ﬁlmów prezentowanych
podczas tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego o Totalitaryzmach
„Echa Katynia”. Zwrócił także uwagę, że dzięki festiwalowi prawda o Zbrodni Katyńskiej,
którą również dziś próbuje się manipulować, dociera do coraz większego grona odbiorców
na całym świecie.
Dyrektor Biura Edukacji Narodowej Adam Hlebowicz przypomniał, że podczas Festiwalu o
Totalitaryzmach „Echa Katynia”, który odbędzie się w dniach 15–18 kwietnia 2021 roku,
zaprezentowanych zostanie 20 ﬁlmów konkursowych oraz premierowe ﬁlmy Instytutu
Pamięci Narodowej. – Jesteśmy dumni z tego, że od kilku lat Biuro Edukacji Narodowej IPN
prowadzi własną działalność ﬁlmową. W tym roku przygotowaliśmy cztery nowości. Będzie
to „Krzyż ponad swastyką” reż. Hanna Zoﬁa Etemadi; „Fort” reż. Rafał Pękała, Marcin
Maziarzewski; „W imię prawdy. Tajny Instytut Katyński” reż. Jarosław Mańka oraz
„Wybraniec bogów” reż. Konrad Starczewski, Rafał Pękała.
Oprócz seansów ﬁlmowych IPN zaprasza do obejrzenia ciekawych debat z udziałem
znakomitych dyskutantów. W ramach Festiwalu każdy, kto chce zajmować się ﬁlmem,
może wziąć udział w warsztatach „Jak korzystać z archiwów IPN”. Ponadto na kanale
IPNtvPL dostępne będą spotkania online z twórcami ﬁlmów: „Nieumarli”, „Moja ulubiona
wojna”, „Kraina cieni”, „Wybraniec bogów”, „Fort”.
– W obecnej edycji Festiwalu pokazujemy najnowsze światowe produkcje na temat
totalitaryzmów pochodzące z Rosji, Czech, Węgier, Serbii, Turcji, Łotwy. Tegoroczny
Festiwal to bardzo szerokie spektrum sztuki ﬁlmowej, od ﬁlmów fabularnych po
pełnometrażowy dokument czy animacje. Do udziału w naszym festiwalu zaprosiliśmy
twórców różnych gatunków ﬁlmowych z całego świata. Wyselekcjonowaliśmy najlepsze,
wielokrotnie nagradzane ﬁlmy, których wysoki poziom wrażliwości artystycznej i zajmująca
treść mają być przyczynkiem do dyskusji o problemie totalitaryzmu. Totalitaryzmy ideowe
nadal istnieją, niektóre w postaci państw o takim charakterze, inne w coraz bardziej
„modnych” postmodernistycznych ideologiach, mniej czy bardziej jawnie czerpiących
z dorobku komunizmu lub nazizmu – stąd potrzeba organizowania takiego Festiwalu –
jedynego tego rodzaju na świecie – przypomniał Adam Hlebowicz.
Konrad Starczewski, naczelnik Wydziału Notacji i Opracowań Multimedialnych BEN IPN,
reżyser ﬁlmu „Wybraniec bogów”, podczas konferencji prasowej przybliżył postać bohatera
ﬁlmu – Józefa Marcinkiewicza oraz zaprezentował zwiastun ﬁlmu dokumentalnego
opisującego jego tragiczne losy.
Retransmisja konferencji (jęz. polski)

Retransmisja konferencji (jęz. angielski)

Międzynarodowy Festiwal Filmowy o Totalitaryzmach „Echa Katynia”, organizowany przez
Instytut Pamięci Narodowej, odbędzie się online w dniach 15–18 kwietnia 2021 r.
Zwiastun ﬁlmu „Wybraniec bogów”

►Józef Marcinkiewicz – zapomniany geniusz matematyki (prezentacja postaci, PDF)
Program Festiwalu, zwiastuny i dostęp do ﬁlmów na stronie: http://www.totalitaryzmy.pl/
Osoby do kontaktu: Karol Litwin (zastępca naczelnika Wydziału Notacji i Opracowań
Multimedialnych BEN IPN) tel. 22 581 85 88, Sławomir Bardski (Biuro Prezesa i Komunikacji
Społecznej IPN) tel. 539 770 443

