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Pokazy filmu „Wyklęty”

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych Instytut Pamięci
Narodowej organizuje w ponad 20
miastach w Polsce pokazy filmu
„Wyklęty” w reżyserii Konrada
Łęckiego. Partnerem akcji jest
Ministerstwo Edukacji Narodowej.

„Wyklęty” to oparty na faktach film, którego akcja toczy się w Polsce, w drugiej połowie lat
40. Jego bohaterami są członkowie zbrojnego podziemia niepodległościowego, walczący z
władzą ludową o powojenny kształt Polski. Ludzie, którzy mimo olbrzymiej przewagi resortu
bezpieczeństwa, wspieranego przez radzieckie NKWD, walczyli do końca o swoją sprawę.

TERMINY POKAZÓW

27 lutego

Wrocław, Akademia Wojsk Lądowych

28 lutego

Białystok

Gdańsk

Poznań, Kino „Rialto

Warszawa

Wołczyn

Wrocław, Akademia Wojsk Lądowych

1 marca

Bielsko-Biała

Bydgoszcz

Głogów

Gorzów Wielkopolski

Lublin

https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-245749.jpg
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/66439,Projekcja-filmu-Wyklety-Bialystok-28-lutego-2019.html
https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/66175,Obchody-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-program.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/66160,Pokaz-filmu-Wyklety-z-okazji-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Poznan-.html
https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/66490,Dzialania-Delegatury-IPN-w-Opolu-z-okazji-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykl.html
https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/66625,Pokaz-filmu-Wyklety-z-okazji-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Gorzow-.html
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/aktualnosci/66463,Projekcja-filmu-Wyklety-dla-szkol-Lublin-1-marca-2019.html


Miechów 

Nysa

Olkusz

Olsztyn

Oława, LO nr 1 w Oławie

Przemyśl

Tomaszów Mazowiecki

Wrocław

Ropczyce

Twardogóra, Szkoła Podstawowa nr 2

Wołów, Wołowski Ośrodek Kultury

4 marca

Grabowo Wielkie, Szkoła Podstawowa w Grabowie Wielkim

6 marca

Zielona Góra

8 marca

Paczków

* * *

Tropieni i zabijani niemal jak zwierzęta. Większość z nich zginęła, a historia o nich przez
lata była zakłamywana. Choć od 1 marca 2011 co roku obchodzimy święto państwowe
poświęcone ich pamięci, w wielu kręgach do dziś uważani są za bandytów. Mowa o
Żołnierzach Niezłomnych – członkach powojennego, antykomunistycznego podziemia w
Polsce i bohaterach opartej na faktach produkcji pt. „WYKLĘTY”. To film o brutalnych
czasach, niedocenionych bohaterach targanych dylematami i sporze o historię, a także
osamotnieniu, trudnej miłości i dramatach rodzin.

Akcja toczy się w Polsce, w latach 1945-1948 i przedstawia żołnierzy zbrojnego podziemia
niepodległościowego, walczących z władzą ludową o powojenny kształt Polski. Historia
głównego bohatera oparta jest na kanwie losów ostatniego z Żołnierzy Wyklętych, Józefa
Franczaka ps. „Lalek”, uczestnika wojny obronnej Polski 1939. Po 1945 r. związany był ze
strukturami ZWZ-AK i brał udział w zamachach na tzw. „utrwalaczy władzy ludowej” –
milicjantów i żołnierzy formacji bezpieczeństwa. W filmie „WYKLĘTY”, inspirację jego
historią odnajdziemy w postaci „Lola”, zagranej przez Wojciecha Niemczyka.
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https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci/66154,Pokaz-filmu-Wyklety-Wroclaw-1-marca-2019.html
https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/66163,Pokaz-filmu-Wyklety-z-okazji-Narodowego-Dnia-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-Zielona.html


(na podst. materiałów promocyjnych filmu)

 


