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IPN na XI Festiwalu Filmowym Niepokorni
Niezłomni Wyklęci. Podsumowanie – Gdynia,
26–29 września 2019
W trakcie czterech festiwalowych dni odbyły się debaty,
spotkania autorskie i prelekcje przygotowane przez Instytut
Pamięci Narodowej. Towarzyszyły im stoiska wydawnicze i
edukacyjne, a także wystawy. IPN był partnerem
instytucjonalnym wydarzenia. W festiwalu uczestniczył prezes
IPN dr Jarosław Szarek.

Pierwszego dnia festiwalu (26 września, w czwartek) rozpoczęło pracę stoisko Archiwum IPN z
prezentacją projektu Archiwum Pełne Pamięci. Celem projektu jest zachęcenie „do wydobycia z
domowych zbiorów dokumentów ukazujących ważne wydarzenia z dziejów Polski i podzielenie
się  za  pośrednictwem  IPN  z  innymi”.  Archiwiści  wyjaśniali  również  zasady  porządkowania  i
konserwacji  dokumentów.  Tego  też  dnia  rozpoczęło  działalność  stoisko  Oddziału  IPN  w
Gdańsku, na którym można było otrzymać bezpłatne egzemplarze naszych wydawnictw. Przez
kolejne  dni  przekazaliśmy  w  ręce  naszych  gości  numery  „Biuletynu  IPN”,  książeczki  z  serii
Patroni  naszych  ulic,  a  także  ostatnio  wydaną  broszurę  Macieja  Korkucia  Walcząca
Rzeczpospolita 1939–1945 i wiele, wiele innych wydawnictw. Byli z nami także przedstawiciele
Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku z szeregiem materiałów edukacyjnych
związanych z okresem II wojny światowej oraz z ofertą skierowaną do młodszych uczestników
festiwalu.

Drugiego  dnia  (27  września,  w  piątek)  odbył  się  panel  dyskusyjny  Jak  opowiadać  historię
Polski za granicą.  Poprzedziły  go  filmy:  Powstanie  w getcie  warszawskim  (film nakręcony
przez  amerykańską  młodz ież  w  ramach  konkursu  Nat iona l  H is tory
Day),  Niezwyciężeni  (wyprodukowany  przez  Biuro  Edukacji  Narodowej  IPN)  oraz  skrót
filmu Czerwona zaraza. Wzięli w nim udział: dyrektor BEN IPN Adam Hlebowicz, Executive
Director  NHD dr Cathy Gorn,  członek  zarządu  NHD (USA)  Pat  Ramsey  oraz  reżyser  i
youtuber Stefan Thomspon. 
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Dzieci opozycji  – spotkanie po filmie Wolna Rzeczpospolita Łupkowska  to kolejna festiwalowa
debata  podczas  której  IPN  odgrywał  główną  rolę.  W  dyskusji  wziął  udział  m.in.  dr  Jarosław
Szarek,  prezes  IPN.  Wśród pozostałych gości  spotkania  należy wymienić  Agatę Kłopotowską
(córkę opozycjonisty Antoniego Lenkiewicza), Mirosława Stycznia, dyrektora Oddziału IPN w
Rzeszowie  Dariusza  Iwaneczko  oraz  Małgorzatę  Waksmundzką-Szarek.  Po  południu
wysłuchaliśmy  także  prezentacji  projektu  Archiwum  pełne  pamięci  (którą
poprowadziła  dyrektor  Archiwum  IPN  Marzena  Kruk).  W  czasie  tego  wydarzenia  ogłoszony
został  konkurs  na  etiudę  filmową  Widziałem  wojnę.  Również  w  piątek  wysłuchaliśmy
słuchowiska  radiowego  Milenijni  chuligani  (cykl  pomorskie  miesiące)  w  reż.  Marzeny
Bakowskiej i Jana Hlebowicza, a przygotowanego przez Oddział IPN w Gdańsku.

Wśród wydarzeń drugiego dnia festiwalu wspomnieć należy kiermasz książek, na którym swoje
stoisko prezentowało Wydawnictwo IPN. Przez dwa dni (w piątek i sobotę) odbyły się promocje
publikacji:  Przez  Morze  Czerwone.  Rzeczpospolita  Polska  na  Uchodźstwie  1945–1990  (której
współautorem  jest  dr  Tomasz  Łabuszewski)  oraz  „Dawniej  to  było.  Przewodnik  po  historii
Polski”  (profesora  Włodzimierza  Sulei,  dyrektora  Biura  Badań  Historycznych  IPN).  To
ostatnie spotkanie nosiło tytuł Jak uczyć historii? a wzięli w nim udział także prof. Mirosław
Golon  (dyrektor  Oddziału  IPN  w  Gdańsku),  Dariusz  Bonisławski  (prezes  Stowarzyszenia
Wspólnota  Polska),  dr.  hab.  Filip  Musiał  (dyrektor  Oddziału  IPN  w  Krakowie).  Spotkanie
poprowadził dr Jędrzej Lipski.

Autorów ww. książek oraz dodatkowo autorów dwóch kolejnych publikacji: Dagmarę Grajczak
(Działalność Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie w latach 1939–1945)
i  Mateusza  Kubickiego  (Kapitan  ostatni  opuszcza  swój  statek...  Józef  Władysław  Bednarz
(1879-1939))  zaprosiliśmy  na  nasze  stoisko  wydawnicze.  Była  to  okazja  do  rozmowy  lub
zdobycia autografu przez naszych czytelników. Informację o aktywnościach Wydawnictwa IPN
prezentujemy na osobnej stronie (link).

27  września  wieczorem  odbyła  się  uroczysta  Gala  Otwarcia  XI  Festiwalu  Filmowego
Niepokorni Niezłomni Wyklęci z udziałem prezesa IPN dr. Jarosława Szarka. W jej trakcie
prezes IPN wręczył kapitanowi Eugeniuszowi Siemaszce Sygnet Niepodległości. 

Trzeci  dzień festiwalu (28 września,  sobota)  upłynął  pod znakiem kilku interesujących
spotkań i debat historycznych. Debata Bohaterowie z klisz Bryana z udziałem Kazimiery Miki
oraz  Zygmunta  Aksienowa,  postaci  uwiecznionych  na  zdjęciach  Juliena  Bryana  w  1939  r.,
została  przygotowana przez  dyrektora  Biura  Edukacji  Narodowej  IPN Adama Hlebowicza  w
80. rocznicę kapitulacji bohaterskiej Warszawy, która przez 20 dni broniła się przed niemiecką
ofensywą. Przy tej  okazji  podczas festiwalu Instytut Pamięci Narodowej zaprezentował po raz
drugi wystawę Oblężenie Warszawy 1939. Fotografie Juliena Bryana.

Ważnym  punktem  tego  dnia  było  spotkanie  z  prof.  Krzysztofem  Szwagrzykiem
pt. Polska szuka bohaterów. Projekt „Łączka”. Tematy związane z Żołnierzami Wyklętymi
nadal są bowiem kluczowymi punktami w programie festiwalu. W czasie tego samego
wydarzenia  pracownicy  Biura  Poszukiwań  i  Identyfikacji  oraz  zaproszeni  goście
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prezentowali  projekt  edukacyjny  Łączka  i  inne  miejsca  poszukiwań.  

Wyklęci.  Kontrowersje  i  fakty  („Łupaszka”,  „Bury”  i  „Ogień”)  to  tytuł  kolejnej  debaty
związanej z historią podziemia antykomunistycznego. Wzięli w niej udział: dr Kazimierz
Krajewski (OBBH IPN w Warszawie), dr Tomasz Łabuszewski (OBBH IPN w Warszawie),
Michał Ostapiuk (Delegatura IPN w Olsztynie), a poprowadził go red. naczelny „Biuletynu
IPN”  Jan  M.  Ruman.  Wydarzenie  spotkało  się  z  dużym  zainteresowaniem  i  wysoką
frekwencją wśród publiczności.

Ostatniego dnia  festiwalu  (29 września,  w niedzielę)  odbyła  się  interesująca  dyskusja
panelowa  pt.  Męczennicy  komunizmu.  Uczestniczyli  w  niej:  o.  Paweł  Cebula  OFMC
(postulator  w  procesie  beatyfikacyjnym  Jánosa  Esterhézy'ego  (Węgry),  dr  Anca  Maria
Cernea (Rumunia), Piotr Jegliński (Wydawnictwo Editions Spotkania), ks. Tomáš Petráček
(postulator  w procesie  beatyfikacyjnym ks.  Toufara,  Czechy),  ks.  Jan  Sikorski,  dr  Jarosław
Szarek (prezes IPN), a poprowadził red. Grzegorz Górny.

Festiwal zwieńczyła uroczysta Gala Zamknięcia XI Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni
Wyklęci z udziałem prezesa IPN dr. Jarosława Szarka.  W jej trakcie główną nagrodę „Złoty
Opornik”  otrzymał  film  Instytutu  Pamięci  Narodowej  Paszporty  Paragwaju  w
reżyserii Roberta Kaczmarka.

Wydarzeniem  towarzyszącym  festiwalowi  była  –  w  ramach  trwającego  Roku  Anny
Walentynowicz  –  prezentacja  wystawy  IPN  Gdańsk  Anna  Walentynowicz.  Legenda
Solidarności 1929–2010.

***

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wymienionych wydarzeń i relacją zdjęciową,
dostępną w powiązanych wiadomościach lub pod załączonymi linkami. Festiwal na bieżąco
relacjonowaliśmy  w  mediach  społecznościowych  IPN  (Facebook  i  Twitter).  Pełny  program
wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej festiwalnnw.pl.
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