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Krakowska retrospektywa festiwalu filmowego
„Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”
Zwieńczeniem dwudniowego przedsięwzięcia była uroczysta
gala w Muzeum AK
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19 i 20 kwietnia 2018 r. odbyły się w Krakowie pokazy filmów, poruszających
tematykę powojennej historii Polski, roli wolnościowego podziemia i opozycji
demokratycznej w walce z komunistycznym reżimem w latach 1944-1989.

Filmowe spotkania, dyskusje i warsztaty dla młodzieży zorganizowano w Muzeum Armii
Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”, Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w
Krakowie, Centrum Kultury Podgórza Ośrodek Ruczaj i w Klubie Dziennikarzy „Pod
Gruszką”. Zwieńczeniem dwudniowego przedsięwzięcia była uroczysta gala w Muzeum AK,
podczas której wręczono honorowe nagrody – statuetki Sygnety Niepodległości oraz Drzwi
do Wolności. Spotkanie uświetnił występ Leszka Długosza.

Sygnety Niepodległości przyznawane są świadkom historii, którzy walczyli o niepodległość.
Otrzymali je: mjr Janusz Kamocki ps. „Mamut”, mjr Stanisław Szuro, por. Stefan Siekliński
ps. „Stefek”, kpt. Józef Ostafin (pośmiertnie), Stefania Rospond-Szacoń, płk Tadeusz
Bieńkowicz ps. „Rączy”, Józef Stojek ps. „Gryzoń” i mjr Kazimierz Jakimek (pośmiertnie).
Statuetkę „Drzwi do Wolności” odebrała m.in. Wanda Półtawska.
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Współorganizatorem retrospektywy Festiwalu NNW był Oddział IPN w Krakowie. Podczas
gali Instytut reprezentował naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Michał
Masłowski.

Zachęcamy również do zapoznania się z relacją przygotowaną przez organizatorów
Festiwaly NNW, do pobrania w pliku PDf poniżej.
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