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Przedstawiciele IPN na słowackim Festiwalu
Wolności w Bratysławie – 8 i 10 listopada 2017

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Festiwal Wolności w Republice Słowackiej to coroczne wydarzenie, obejmujące wykłady,
pokazy filmów, dyskusje, występy sceniczne, spektakle teatralne i wystawy.
Przedsięwzięcie koncentruje się wokół dwudziestowiecznej historii regionu i jest imprezą
otwartą dla ogółu społeczeństwa. Każdego roku w ramach festiwalu przygotowany jest
specjalny program dla szkół, umożliwiający poznanie przeszłości w ciekawy sposób i
wzięcie udziału w dyskusjach z historykami, filmowcami i świadkami historii. Festiwal
organizowany jest przez Instytut Pamięci Narodu (ÚPN) na Słowacji, we współpracy z
European Network „Remembrance and Solidarity”. 
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W bogatym programie festiwalu, który trwa od 6 do 23 listopada, znalazły się wydarzenia z
udziałem przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej.

Dzień Polski

Środa 8 listopada to Dzień Polski, podczas którego pracownicy IPN prezentowali swoje
działania i przybliżali uczestnikom festiwalu proces przezwyciężania w naszym kraju
totalitarnej przeszłości.

Od 10:00 odbywały się warsztaty dla uczniów i nauczycieli, przedstawiono też ofertę Biura
Edukacji Narodowej IPN. Edukacyjne gry planszowe zaprezentował Karol Madaj (BEN IPN)

Warsztaty archiwalne wraz z prezentacją oferty wydawniczej Archiwum IPN (edycje
dokumentów źródłowych, publikacje dwujęzyczne) oraz portalu poświęconego trzeciej
pielgrzymce papieża Jana Pawła II do Polski w 1987 r. poprowadził Marek Dąbrowski
(Archiwum IPN).

O 16.00 przedstawiciel Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, prokurator Wojciech Pardyak (Oddział IPN w Krakowie) mówił na temat śledztwa
dotyczącego zabójstw obywateli polskich na granicy czechosłowacko-austriackiej, toczącego się
z zawiadomienia Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia. Śledztwo prowadzi Oddziałowa
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie.  Prelegent podkreślił rolę
ÚPN w przekazywaniu materiałów do tego śledztwa. 

Wieczorem w Instytucie Polskim wyświetlony został film „Polska szuka bohaterów”, traktujący o
pracach ekshumacyjnych prowadzonych w Kwaterze Ł na warszawskich Powązkach. Tło
historyczne nakreślił Marek Hańderek (BBH IPN). Widzowie obejrzeli także prezentacje i
przysłuchiwali się dyskusji z udziałem prof. Krzysztofa Szwagrzyka (dyrektora Biura
Poszukiwań i Identyfikacji IPN) oraz mec. Anny Szeląg (zastępcy dyrektora Biura Poszukiwań i
Identyfikacji)

Dyskusja panelowa

10 listopada dyrektor Biura Badań Historycznych IPN dr hab. Mirosław Szumiło uczestniczył
w debacie panelowej pt. „We did forgive but we have not forgotten. Persecuted and
Persecutors in a Struggle for Justice" (Przebaczyliśmy, ale nie zapominamy. Prześladowani i
prześladowcy w walce o sprawiedliwość).

W debacie, zorganizowanej w ramach Festiwalu Wolności przez słowacki Instytut Pamięci
Narodu (ÚPN), uczestniczyli także: Áron Máthé z węgierskiego Komitetu Pamięci Narodowej
(NEB), Ondrej Krajňák z ÚPN oraz Jan Kalous z czeskiego Instytutu Badania Reżimów
Totalitarnych (USTR).

Uczestnicy dyskusji mówili o doświadczeniach czterech państw Grupy Wyszehradzkiej w
rozliczaniu się z totalitarną przeszłością. Poruszano kwestie związane z rozliczaniem
winnych zbrodni komunistycznych, moralnym i materialnym zadośćuczynieniem ofiarom



represji oraz zachowaniem pamięci o ofiarach.  

 


