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„Przez „Żelazną Kurtynę” – czwarty odcinek cyklu „W
oczekiwaniu na wolną Polskę” – premiera 22 stycznia
2023 (niedziela) o godz. 15.00 na kanale IPNtv

Audycje z cyklu „W oczekiwaniu na wolną Polskę” emitowane są w każdą
czwartą niedzielę miesiąca o godzinie 15.00 na kanale IPNtv

Przedstawiamy powojenne losy żołnierzy najsilniejszej i najsprawniejszej zorganizowanej
armii podziemnej w czasie wojny w Europie – Armii Krajowej.

Po zakończeniu wojny żołnierze AK byli prześladowani i szykanowani ze strony władz PRL.
Wielu z nich zostało skazanych na niesprawiedliwe wyroki, w tym także karę śmierci. Dla
wielu żołnierzy AK po zakończeniu działań wojennych powstała alternatywa walki lub
ucieczki na Zachód. Ci, którzy zostali i podjęli walkę w większości zginęli w boju lub
zdradzeni trafili do więzień.

Część wybrała emigrację – ucieczkę ku wolności. Jak potoczyły się ich losy, gdzie trafili po
przebiciu się na Zachód? Jak wyglądały ucieczki z PRL? Czy przebijali się z bronią w ręku?
Czy odnaleźli się w innym, demokratycznym świecie? Czy próbowali wracać?

Gościem dr Jędrzeja Lipskiego będzie dr Marek Jedynak – dyrektor Oddziału IPN w
Białymstoku

Premiera 22 stycznia 2023 (niedziela), o godz. 15.00, na kanale IPNtv

 

 

Cykl jest realizowany w ramach projektu „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności”

Celem międzynarodowego projektu memoratywno-edukacyjnego jest ukazanie wysiłku
Polskich Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej oraz losów polskiej ludności cywilnej
przemieszczającej się wówczas po świecie. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce
w latach 2021-2025 i obejmie zasięgiem kilkadziesiąt krajów na kilku kontynentach, na
których zostanie zaprezentowana wystawa składająca się z dwóch części: ogólnej
opowiadającej odyseję Polaków podczas zmagań wojennych oraz lokalnej, poświęconej
historii Polaków w danym kraju lub regionie. Więcej o projekcie znajdziesz TUTAJ

***

https://szlakinadziei.ipn.gov.pl/


„W oczekiwaniu na wolną Polskę” to cykl audycji przybliżających nam dzieje polskiej
emigracji. Dzięki rozmowom z historykami, pracownikami naukowymi IPN oraz naukowcami
z innych ośrodków badawczych poznamy przyczyny i skutki wychodźstwa oraz poznamy
sylwetki Polaków, którzy odegrali ważną rolę w świecie.


