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Premiera filmu „Rozstrzelać Polaków” –
Warszawa, 20 września 2017
Film Tomasza Sommera i Mirosława Majerana dotyczy operacji
antypolskiej, przeprowadzonej przez sowieckie NKWD w czasie
Wielkiego Terroru w latach 1937–1938 – ludobójstwa
popełnionego na Polakach, obywatelach ZSRS

  

  

  

  

  

 

20 września w warszawskim kinie Luna, przy ul. Marszałkowskiej 25, odbył się pokaz filmu
„Rozstrzelać Polaków”. Film dotyczy operacji antypolskiej, przeprowadzonej przez
sowieckie NKWD w czasie Wielkiego Terroru w latach 1937–1938 – ludobójstwa
popełnionego na Polakach, obywatelach ZSRS.

Autorami filmu są Tomasz Sommer (scenariusz) i Mirosław Majeran (reżyseria).

W premierze wziął udział prezes IPN dr Jarosław Szarek, dyrektor Biura Edukacji Narodowej 
Justyna Skowronek oraz p.o. naczelnika Wydziału Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł dr
Marcin Majewski, który był konsultantem historycznym filmu z ramienia Archiwum IPN

– Muszę powiedzieć, że jest to bardzo dobry film. Wspieranie takich inicjatyw jest misją IPN
i będziemy to robić nadal. Jesteśmy to winni naszym rodakom, którzy w tak okrutny sposób
zostali zamordowali 80 lat temu – podkreślił prezes IPN dr Jarosław Szarek. Przypomniał
szereg działań, które temu służą. – Mamy stronę internetową, na której widnieje 25 tys.
nazwisk ofiar „operacji polskiej” NKWD. Przygotowaną przez nas wystawę prezentuje w
swoich placówkach Poczta Polska, która w przyszłym tygodniu wypuści też znaczek
poruszający ten temat. W przyszłym tygodniu odbędzie sesja w Belwederze z udziałem
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prezydenta RP poświęcona „operacji polskiej”, a za kilka tygodni ukaże się teka edukacyjna
przygotowana przez IPN, która dotrze do każdej polskiej szkoły – powiedział Szarek. –
Wszystkie te działania dowodzą, że to tragiczne wydarzenie zaczyna powracać do
świadomości Polaków – podkreślił.

Przypomniał też, że dopiero 11 sierpnia tego roku po raz pierwszy odbyły się uroczystości
państwowe, pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, upamiętniające
ofiary tej sowieckiej zbrodni. Dr Szarek poinformował, że IPN wystąpił do prezydent miasta
Warszawy z prośbą o wskazanie miejsca gdzie mógłby powstać pomnik im poświęcony. –
Myślę, że wszystkie te inicjatywny  powodują to , że spłacamy ten dług pamięci wobec
tamtego pokolenia – podsumował.

W przyszłości film będzie dołączony do „Biuletynu IPN” na płycie.

Marcin Jurkiewicz (IPN)


