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Szanowni Państwo!
Już po raz dwunasty spotykają się Państwo 

w Gdyni, aby wspólnie uczestniczyć w prezentacji 
najnowszych obrazów dokumentalnych i fabular-
nych, słuchowisk i reportaży, widowisk i spektakli 
oraz innych dzieł przedstawiających wydarzenia 
i bohaterów dziejów najnowszych Polski. Zaintere-
sowanie artystów historią narodową to świadectwo 
tego, jak bardzo ważna jest ona dla nas, współcze-
snych. Liczni twórcy czerpią dziś inspirację z prze-
szłości, podobnie jak miliony rodaków budują swoją 
tożsamość, poczucie dumy i więź ze wspólnotą, od-
wołując się symboli i ikonicznych postaci polskich 
zmagań o wolność. Wszystko to dowodzi, że to, co 
mogłoby wydawać się minione, pozostaje aktualne, 
ożywia zbiorową wyobraźnię i trafia do serc i umy-
słów Polaków początków XXI wieku.

Bardzo się cieszę z sukcesu, rozwoju i popular-
ności Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, 
Wyklęci, które są znamieniem powyższych zjawisk. 
Uważam za ogromnie istotne, że my, Polacy, chce-
my kształtować naszą rzeczywistość społeczną, po-
lityczną, kulturalną, gospodarczą nie w oderwaniu od 
dawniejszych doświadczeń, lecz przeciwnie – wła-
śnie w oparciu o nie, wyciągając wnioski z przeżyć 

naszych przodków i poprzedników. Jestem bowiem 
przekonany, że historyczna amnezja, zerwanie cią-
głości etosu i pamięci nie służyłoby dobrze umac-
nianiu się polskiej wspólnoty. Żyjący potrzebują 
zakorzenienia w dziele tych, którzy już odeszli, by po-
dejmować nowe wyzwania. Dzięki temu przekazowi 
wzorców, wartości i osiągnięć naród może budować 
swoją teraźniejszość na mocnym fundamencie tra-
dycji i dorobku, nie zaś wciąż na nowo rozpoczynać 
od podstaw tę samą pracę.

Dlatego z serca dziękuję wszystkim Państwu  
– organizatorom, twórcom i widzom festiwalu – za 
pielęgnowanie naszego wspólnego wspaniałego 
i bezcennego dziedzictwa. Dziękuję za służbę praw-
dzie i pamięci, w której wyraża się miłość Ojczyzny. 
Dziękuję za trud odkrywania i mierzenia się z dra-
matyczną niejednokrotnie przeszłością. Bo głęboko 
wierzę, że również w ten sposób razem budujemy 
w sobie siłę do dalszej drogi przez dzieje – ku pomyślnej 
dla Polski i Polaków przyszłości.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Warszawa, 8 września 2020 roku
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Szanowni Twórcy, drodzy Uczestnicy  
i Widzowie XII Festiwalu Filmowego  
Niepokorni Niezłomni Wyklęci,

Niezmiernie cieszy mnie możliwość zaproszenia 
gdynian i licznych odwiedzających nas gości do uczest-
nictwa w wielkim święcie kina historycznego, które jest 
udziałem Gdyni już od dziesięciu lat.. 

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokorni 
Niezłomni Wyklęci to największe w Polsce i Europie 
Środkowo-Wschodniej wydarzenie prezentujące dzieła 
inspirowane historią lat 1939-89, ukazujące niezwykle 
trudne, często tragiczne drogi krajów tego regionu ku 
wolności. Każdy z prezentowanych obrazów przywra-
ca należną pamięć o bohaterach tamtych czasów, czę-
sto nadal anonimowych czy wręcz zapomnianych. 

Dziesięciolecia zakłamywania historii, powszech-
nej propagandy i indoktrynacji służącej „jedynej słusz-
nej władzy” sprawiły, że liczne pokolenia odważnych 

patriotów były przez lata prześladowane, a ich czyny 
z premedytacją wymazywane z kart historii. Dlatego 
też tak ważne jest poszukiwanie prawdziwej wiedzy 
o naszej przeszłości, zgodnej ze świadectwami 
źródeł historycznych. 

Ten wyjątkowy Festiwal nam to umożliwia i sta-
nowi swoisty hołd złożony wszystkim tym, którzy nie 
ustawali w wysiłkach przywrócenia wolności swojej 
ojczyźnie. Nie poddawali się pomimo beznadziei 
otaczającej ich sytuacji oraz bierności zastraszone-
go społeczeństwa. 

Wyrażam również głębokie przekonanie, że obejrza-
ne w trakcie Festiwalu dzieła filmowe skłonią wszystkich 
odbiorców do przemyśleń i dyskusji nad uniwersalnymi 
wartościami istotnymi dla nas wszystkich w obecnych 
czasach. Umiłowanie wolności, sprawiedliwości, uczci-
wości i prawdy, które zdominowało życie bohaterów 
tamtych lat, niech przyświeca również i nam. W ten spo-
sób nie tylko zachowamy pamięć o Nich, ale sprawimy 
że Ich ofiara nie pójdzie na marne i będzie natchnieniem 
dla wszystkich walczących o wolność i jej utrzymanie.

Dziękując twórcom za wysiłek włożony w przy-
wrócenie pamięci o prawdzie, życzę Państwu nie-
zapomnianych i inspirujących wrażeń podczas 
tegorocznej odsłony Festiwalu Filmowego Niepokorni  
Niezłomni Wyklęci.

WOJCIECH SZCZUREK   
 
Prezydent Gdyni
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Szanowni Państwo!

Cieszę się, że możemy spotkać się już po raz 
dwunasty na Festiwalu Filmowym NNW, święcie kina, 
które honoruje zarówno filmowców i jak bohaterów 
historii najnowszej.  

Tradycją naszą jest to, że każda kolejna edycja 
festiwalu wprowadza nowe działania, poszerzające 
jego formułę, przez co stajemy się ciekawsi dla widza 
oraz dla branży filmowej.  

Tegoroczny festiwal ma charakter międzynaro-
dowy, wśród pięciu kategorii konkursowych są dwie, 
w których biorą udział twórcy z całego świata. Po raz 
pierwszy gościć będziemy filmy fabularne oraz ich  
reżyserów, scenarzystów i producentów. 

Pokażemy ponad 100 tytułów dzieł opowiadają-
cych o różnych drogach do wolności, w tym wolności 
indywidualnej każdego człowieka, a także całego na-
rodu. Dopełnieniem pokazów filmowych jest cały blok 

ARKADIUSZ GOŁĘBIEWSKI   
 
Dyrektor Festiwalu NNW

wydarzeń dedykowanych branży filmowej: warsztaty, 
Pitching Forum, think tank, masterclass, jak również 
szereg paneli dyskusyjnych o współczesnym świe-
cie i biegu historii przywoływanej na ekranach na-
szego festiwalu. 

Organizacja festiwalu w tak trudnym czasie pan-
demii sprawiła, że tegorocznych gości NNW zaprosi-
liśmy do wyjątkowej formuły organizacyjnej w formie 
hybrydy, a co za tym idzie, tak naprawdę do dwóch 
festiwali: tradycyjnego, który odbywa się w siedmiu 
gdyńskich salach oraz wydarzenia w internecie. Po raz 
pierwszy nasi widzowie będą mieli okazję zobaczyć 
niemal wszystkie filmy i wideoklipy online oraz śledzić 
wielość wydarzeń dzięki relacjom w festiwalowej TV. 

Wierzę, że XII Międzynarodowy Festiwal NNW 
będzie ucztą dla kinomanów ciekawych świata, je-
go przemian i dziejącej się historii. Jestem pewien, 
że każdy znajdzie tu coś dla siebie, a dzięki formule 
online historie opowiadane w filmach tu pokazywa-
nych połączą miliony osób i sprawią, że lepiej zro-
zumiemy zagrożenia płynące z dzisiejszego świata, 
a swoimi obrazami przekażemy gen wolności kolej-
nym pokoleniom.

Zapraszam do Gdyni i śledzenia Festiwalu NNW online.
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BEZPIECZEŃSTWO 
UCZESTNIKÓW W WARUNKACH 
EPIDEMIOLOGICZNYCH  
 
Festiwal NNW zgodnie z  bieżącymi zaleceniami Mini-
sterstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
wdrożył szereg środków bezpieczeństwa epidemicz-
nego. Uczestnikom wydarzeń zapewniamy możliwość 
swobodnego przemieszczania się, z  zachowaniem dy-
stansu społecznego – min. 1,5  metra. Goście przyby-
wający na Festiwal przed wejściem na teren wydarzenia 
zostaną poproszeni o  podanie danych kontaktowych 
i  złożenie pisemnego oświadczenia o  stanie zdrowia. 
Uczestnicy są zobowiązani do  dezynfekcji dłoni, za-
słaniania nosa i  ust, będzie bezkontaktowo mierzona 

temperatura. Wejścia na wszystkie wydarzenia są nad-
zorowane, zapewniamy obecność lekarza oraz wygodny 
dostęp do środków sanitarnych. Wszystko jest na bieżą-
co monitorowane, a organizatorzy są w stałym kontakcie 
z odpowiednimi służbami.

Festiwalowe projekcje filmów odbywają się zgodnie z wy-
tycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
dla organizatorów imprez kulturalnych i  rozrywkowych 
w  trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2  w  Polsce, oferu-
jąc widzom połowę dostępnych miejsc, co drugie miejsce 
siedzące musi pozostać puste. Na Placu Grunwaldzkim 
wydzielona została strefa kina plenerowego, co pozwo-
li na bezpieczne oglądanie filmów pod gołym niebem.

Mamy nadzieję, że  mimo warunków epidemiologicznych 
uczestnictwo w  festiwalu będzie nadal wyjątkowym wy-
darzeniem, bowiem charakter tego przedsięwzięcia i jego 
formuła jest niepowtarzalna. 
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SPIS TREŚCI

Jak na festiwal filmowy przystało, zamieściliśmy w naszym katalogu kody QR, które poprowadzą Was do filmów 

poświęconych wcześniejszym edycjom Festiwalu NNW. Zobaczycie m.in. najważniejsze atrakcje i wywiady  

z gośćmi specjalnymi, koncerty, wystawy i in., ale też zdjęcia z warsztatów i Retrospektyw. Do dzieła! Aby zobaczyć 

więcej, pobierz na telefon odpowiednią aplikację – jeden z wielu dostępnych bezpłatnych skanerów kodów QR.  

A następnie za jego pomocą zeskanuj wybrany kod i gotowe! Dobrej zabawy!

Fot. Archiwum Festiwalu Filmowego NNW, Arkadiusz Gołębiewski, archiwa prywatne rozmówców, laureatów konkursów,  
Oleg Sentsov/Wikipedia: CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP, Marta Smolańska, Zsolt Burger, Jacek Piotrowski/arch.  
Picaresque, John Vachon/arch. Ann Vachon, Sławomir Rybałtowski

   8 Nagrody Festiwalu NNW

14 Wywiad z Aliną Czerniakowską,  

 tegoroczną laureatką Platynowego Opornika 

16 Rozmowy z twórcami filmu  

 „I’ll Find You” / „Znajdę Cię”

20 Międzynarodowy Konkurs  

 Filmów Fabularnych 

28 Gdynia, gdzie każdy Węgier czuje się,  

 jak u siebie w domu – komentarz  

 Ambasador Węgier w Polsce

30 Międzynarodowy Konkurs Filmów  

 Dokumentalnych

44 Konkurs Filmów Polskich

54 Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej  

 im. Romana Dmowskiego  

 i Ignacego J. Paderewskiego

55 „Strzelecka 8” – Izba Pamięci IPN 

56 Dokumenty Radiowe

63 Pokazy Specjalne

  66 Konkurs Wideoklipów

  72 Panele dyskusyjne i wydarzenia plenerowe

  75 Nie ustajemy w staraniach – rozmowa  

 z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem

  77 Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia

  78 Wystawy

  82 Centrum Informacji o Ofiarach  

 II Wojny Światowej IPN

  84 Archiwum Pełne Pamięci – nie pozwól  

 zapomnieć, przekaż dokumenty  

 do archiwum IPN

  86 Wywiad z Bronisławem Wildsteinem,  

 laureatem tegorocznej Nagrody  

 im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego 

  88 Książki

  94 V edycja Pitching Forum

100 #Młodzi dla Historii po raz dziesiąty!

110 Retrospektywy Festiwalu NNW

114 Stowarzyszenie Scena Kultury

PODĄŻAJ ZA KODAMI QR!   
 

Program Festiwalu NNW  
oraz dostęp do telewizji 
festiwalowej znajdują się  
na stronie www.festiwalnnw.pl  
w zakładce Festiwal 2020. 
Możesz tam wejść skanując  
kod QR opublikowany obok.

Zobacz, jak wyglądał 
Festiwal NNW w 2019 roku. 
Kod prowadzi do relacji 
wideo z najważniejszych 
wydarzeń.
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NAGRODY
NNW
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NAGRODY NNW

PLATYNOWY OPORNIK  
 
– nagroda specjalna za całokształt twór-

czości, za niezłomność w podejmowaniu 

trudnych tematów, bezkompromisowość 

i niezależność w pracy twórczej. W tym 

roku przyznana została wybitnej polskiej 

dokumentalistce Alinie Czerniakowskiej

NAGRODA  
W MIĘDZYNARODOWYM 
KONKURSIE FILMÓW 
FABULARNYCH  
 
– za znalezienie drogi do opowiadania 

światu historii uniwersalnych

NAGRODA IM. RTM. 
WITOLDA PILECKIEGO  
 
– w międzynarodowym konkursie  

Filmów Dokumentalnych dla najlepszego 

filmu podejmującego tematy wolnościowe
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NAGRODA 
IM. JANUSZA 
KRUPSKIEGO  
 
– za odwagę i trud  

w poszukiwaniu tematów  

oraz postaci niepokornych,  

niezłomnych, wyklętych. 

Fundatorem Nagrody jest  

Fundacja Rodziny Witaszków

NAGRODA  
IM. BŁ. WŁADYSŁAWA 
BUKOWIŃSKIEGO  
 
– za umiejętne opowiadanie 

historii w literaturze. W tym  

roku przyznana została  

Bronisławowi Wildsteinowi

DOKUMENT RADIOWY  
 
– nagroda główna w konkursie 

dla dokumentu radiowego  

za przeniesienie historii  

do świata słowa i dźwięku. 

Fundatorem nagrody jest  

Polskie Radio SA

NAGRODA  
WIDEOKLIP  
 
– nagroda główna za najlepszy 

wideoklip dotyczący historii 

najnowszej

ZŁOTY OPORNIK  
 
– nagroda główna w konkursie  

polskich filmów dokumentalnych  

za najlepszy dokument Festiwalu NNW. 

Fundatorem nagrody jest Instytut  

Dziedzictwa Myśli Narodowej  

im. Romana Dmowskiego  

i Ignacego Jana Paderewskiego

NAGRODA 
DYREKTORA 
FESTIWALU NNW  
 
– za artystyczne  

przekładanie historii  

na język filmu
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NAGRODA  
PREZESA TVP  
 

NAGRODY NNW

NAGRODA PLATFORMY 
EUROPEJSKIEJ 
PAMIĘCI I SUMIENIA  
 
– dla filmu, który w najlepszy, 

najciekawszy lub najbardziej 

nowatorski sposób przedstawi 

dwudziestowieczne doświadczenie 

totalitaryzmu w Europie

SYGNET 
NIEPODLEGŁOŚCI  
 
– wyróżnienie przyznawane 

świadkom historii bohatersko 

walczącym o wolność  

oraz niepodległość kraju

DRZWI DO WOLNOŚCI  
 
– wyróżnienie przyznawane  

za odwagę oraz poświęcenie  

bohaterom drugiego planu,  

wspierającym działaczy  

podziemia niepodległościowego, 

Solidarnościowego oraz osób  

niezłomnie walczących o wolność

NAGRODY  
SPECJALNE

JURORZY
Międzynarodowy konkurs filmów fabularnych
przewodniczący – Lech Majewski, reżyser, producent;  
Franco de Peña, reżyser; Wojciech Tomczyk,  
scenarzysta, dramaturg filmowy; Jarosław  
Szoda, operator filmowy

Międzynarodowy konkurs filmów dokumentalnych
przewodnicząca – Anna Ferens, reżyser; Marcin Zarzecki, 
prezes PFN; György Lukácsy, węgierski krytyk filmowy;  
dr Petr Blažek, Czeski Instytut Badań nad Reżimami  
Totalitarnymi; dr Paweł Ukielski, wicedyrektor  
Muzeum Powstania Warszawskiego

Konkurs polskich filmów dokumentalnych
przewodniczący – Robert Kaczmarek, reżyser;
Ewa Slezak, reżyser; Jan M. Ruman, redaktor  
naczelny „Biuletynu IPN”; prof. Piotr Niwiński
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PRZYJACIEL 
FESTIWALU NNW  
 
– wyróżnienie przyznawane  

za niezłomne towarzyszenie 

Festiwalowi NNW

ANIOŁ WOLNOŚCI  
 
– nagroda główna  

dla młodych filmowców

TEATRALNA 
HISTORIA  
 
– nagroda za najlepszy  

scenariusz teatralny

STYLIZACJE 
MODOWE  
 
– nagroda główna  

w konkursie modowym

Nagrody Projektu  
#Młodzi dla Historii

Nagroda im. Janusza Krupskiego
przewodnicząca – Joanna Krupska, współzałożycielka  
Związku Dużych Rodzin; dr Jarosław Szarek, prezes IPN;  
Paweł Witaszek, przedsiębiorca; Jan Józef Kasprzyk,  
szef UdSKiOR; Magdalena Merta, doradca szefa UdSKiOR; 
Paweł Nowacki, producent filmowy i telewizyjny

Konkurs dokumentów radiowych
przewodnicząca – Irena Piłatowska-Mądry,  
dziennikarz radiowy; Anna Sekudewicz, dziennikarz radiowy;  
Mirosław Rogalski, redaktor naczelny Studia Reportażu  
i Dokumentu Polskiego Radia

Konkurs wideoklipów
przewodniczący – Piotr Rzepliński, reżyser;  
Tomasz Madejski, operator, producent;  
Jerzy Skrzypczyk, kompozytor

ŹRÓDŁO  
 
– nagroda dla pasjonatów  

historii, którzy swoją pracą, 

wiedzą oraz doświadczeniem 

inspirują twórców filmowych  

do podejmowania tematyki 

historycznej
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Zawsze 
uparcie  

walczyłam  
o prawdę

Podczas XII edycji Festiwalu  

Filmowego NNW, nagroda za całokształt 

twórczości – Platynowy Opornik 

– została przyznana wybitnej polskiej 

dokumentalistce Alinie Czerniakowskiej.
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WYWIAD

Zrealizowała Pani ponad 100 filmów dokumentalnych 
i reportaży upamiętniających naszych bohaterów, 
najpiękniejsze patriotyczne wartości, a także sprawy 
bulwersujące, które wymagają wyjaśnienia w czasach 
wolnej Polski – jak chociażby daremna próba ukara-
nia winnych śmierci gen. Fieldorfa „Nila”. Zawsze 
odważnie podejmowała Pani tematy trudne – zaka-
zane lub z ograniczonym dostępem do źródeł, nie 
oglądając się na związane z tym ryzyko. 
Kiedy dostaję nagrody za swoją twórczość zawsze so-
bie myślę, że ja – jak każdy z nas – wykonuję po prostu 
swój zawód – robię to, co do mnie należy, najlepiej jak 
potrafię. I powiedziałabym wręcz, że nie ma w tym nic 
nadzwyczajnego. Swoją zasługę upatruję natomiast 
w tym, że nigdy nie zmieniłam poglądów i zawsze upar-
cie walczyłam o prawdę. Na początku kariery byłam 
nawet kuszona dobrymi ofertami, by zostać np. prezen-
terką telewizyjną. Zawsze jednak na takie propozycje 
odpowiadałam, że będę robiła, co będę chciała. 

Odkrywałam historie ludzi i zdarzeń wytrwale, tak 
długo, aż dotarłam do źródeł i przez lata ponosiłam 
duże konsekwencje takiej postawy – na przykład nie 
otrzymywałam honorariów, moich filmów nie chciano 
emitować, trzeba było staczać o nie boje, byłam wie-
lokrotnie przesłuchiwana, wyrzucana z pracy niemal 
po każdym filmie i przywracana po czyimś wstawien-
nictwie. Raz dowiedziałam się o zwolnieniu z gazety! 
Było to po premierze filmu „Musieli zwyciężyć” – i tym 
razem niestety już nie udało mi się wrócić na etat. 

Mimo tego wszystkiego – pokus, gróźb, kar – nie 
dałam się złamać. Bardzo mi w tym pomagało pozy-
tywne usposobienie, jakie mam z natury – w trudnych 
chwilach mówiłam sobie: „nie możesz się teraz pod-
dać, musisz robić swoje”, i wspaniali ludzie, których 
spotykałam na swojej drodze.

Dziś mamy zupełnie inne czasy. Oczywiście można 
mieć problem ze zdobyciem finansowania na dokumen-
ty historyczne o Żołnierzach Wyklętych, przedwojennej 
Polsce, walkach 1920 roku z bolszewizmem, ale te te-
maty można realizować. Nie jest to zakazane. Może 
zobrazuję młodszemu pokoleniu poziom absurdu, z ja-
kim musieliśmy się niegdyś stykać, jedną z historii, która 
przytrafiła mi się na początku pracy w telewizji. Sce-
nariusz do swojego pierwszego filmu układałam m.in. 
z wierszy – jak się później okazało – również zakaza-
nych. To miały być poetyckie refleksje na dzień 1 listopa-
da. Był tam fragment wiersza Leopolda Staffa „Kochać 
i tracić”, który brzmiał: „Ażeby po nas zostały jedynie / 
Ślady na piasku i kręgi na wodzie”. W związku z tym, że 
działo się to w roku 1984, czyli tuż po zamordowaniu bł. 
księdza Jerzego Popiełuszki, kazano mi usunąć ze sce-
nariusza wers wiersza mówiącego o kręgach na wodzie, 
bo za bardzo kojarzył się z zabójstwem! Nie pomogło 
tłumaczenie, że to nie jest mój wiersz, tylko Staffa...

A jakie są Pani korzenie? Kto w Pani zasiał wytrwałość 
i przekonanie, że o prawdę trzeba i warto walczyć?
Wyrosłam w bardzo patriotycznej rodzinie. Mój ojciec, 
kawalerzysta września '39, żołnierz Armii Krajowej, wno-
sił do domu powiew przedwojennej Polski. Kiedy grano 
nasz hymn, zawsze stawał na baczność. Ojczyzna to 
była jego największa miłość. Nie sposób nawet opisać, 
jak bardzo kochał Polskę! Aż do końca przypominał mi, 
żebym zawsze 1 sierpnia była na Powązkach i upa-
miętniała czyn patriotyczny Powstańców Warszaw-
skich – w opinii mojego ojca powstańcy stoczyli jedną 
z najbardziej honorowych walk w historii. Jakiś czas 
później zrealizowałam swój pierwszy film o powstaniu. 
Moi dziadkowie także nie pozostawali obojętni, poma-
gali partyzantom, ukrywali Żydów. Moja ciocia zginęła 
przewożąc broń. Można powiedzieć, że wyrosłam na 
opowieściach o bohaterstwie, wielkim cierpieniu i harcie 
ducha. Widząc jak moi bliscy cierpią za to, że zachowują 
się tak, jak trzeba, postanowiłam, że kiedy dorosnę roz-
prawię się z tym i zmienię świat! Zaczęłam robić filmy.

Wspomniała Pani o pomocy ludzi, których spotkała 
na swojej drodze.
Przede wszystkim od początku kariery zawodowej 
miałam szczęście spotykać  wspaniałych, utalentowa-
nych ludzi, prawdziwych fachowców, którzy, pomimo, 
że byłam nowicjuszką po studiach, chcieli ze mną pra-
cować. Dzięki temu miałam okazję wiele się od nich 
nauczyć. Współpracowałam m.in. z wybitną reżyserką 
Barbarą Borys-Damięcką, genialną montażystką Hanną 
Kłoskowską, niezwykle utalentowanym operatorem  
– Zbigniewem Napiórkowskim – potrafił godzinami 
czekać na idealny kadr! 

Spotykałam na swojej drodze również wspaniałych 
intelektualistów ze znakomitych polskich rodzin. Na-
szych bohaterów, którzy w godzinach próby czynem 
udowadniali swoją odwagę i oddanie ojczyźnie. To od 
nich uczyłam się cierpliwości i wytrwałości – w koń-
cu tak wiele poświęcili w swoim życiu. Rozmawiałam 
z osobami, które kierowały Powstaniem Warszawskim, 
z ostatnimi Legionistami. Poznałam Stanisława „Orszę” 
Broniewskiego, naczelnika Szarych Szeregów, kierowni-
ka słynnej akcji pod Arsenałem. A także hrabiego Marka 
Raczyńskiego – bohatera mojego filmu „Pamiętam po 
Polsku” czy Zofię Korbońską, której opowieści poświęci-
łam film „W imieniu Polski” – to m.in. oni wstawiali się za 
mną w telewizji, aby przywrócono mnie do pracy. Lista 
wspaniałych osób, które było mi dane poznać osobiście 
jest bardzo długa. Oni wszyscy na zawsze pozostaną 
w mojej pamięci, a dzięki moim filmom, mam nadzieję, 
że również w Państwa.
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„I’ll Find You” / „Znajdę Cię” 
      FILM OTWARCIA  
Międzynarodowego  
Festiwalu Filmowego  
NNW!

Film w reżyserii 

ikony amerykańskiej 

kinematografii Marthy 

Coolidge to hollywoodzki 

obraz inspirowany losami 

polskich muzyków  

z lat 30. i 40. XX wieku  

– idealnie wpisuje się  

w międzynarodowy 

charakter Festiwalu NNW!

Autorami scenariusza są: zdobywca Oscara za „Żądło”  
– David S. Ward i Bozenna Bo Intrator. Niezwykłą mu-
zykę napisał Jan A.P. Kaczmarek. Film powstawał 
w Polsce, USA i Anglii. Obok gwiazd ze Stanów Zjedno-
czonych wystąpiła w nim także plejada polskich ak-
torów. Zapytaliśmy twórców filmu, o to, jak powstał 
ten niezwykły obraz, na czym polega jego fenomen i jak 
twórcy z Hollywood postrzegają Polskę i naszą historię.
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Czy pamięta Pani moment, kiedy pierwszy raz usły-
szała Pani historię, od której zaczęły się rozmowy 
o filmie? Kto był jego inicjatorem? 
To była jesień 2010 r. Pan Zbigniew Raczyński zgłosił 
się do mnie z historią napisaną po polsku w formie 
treatmentu i zapytał mnie, czy byłabym zaintereso-
wana współpracą przy produkcji filmu, który chciałby 
wyprodukować. Treatment za bardzo koncentrował 
się na dramatach wojny i nie bardzo do mnie prze-
mówił. Chociaż spodobało mi się, że pan Raczyński 
bardzo kocha muzykę. Ja jestem z muzyką związa-
na od dziecka, bałam się jednak powrotu do tematyki  
II wojny światowej. Współpracowałam przy tworzeniu 
antologii „Na mojej ziemi był Oświęcim” wydanej w kil-
ku językach, w kilku krajach i było to bardzo porusza-
jące i bolesne przeżycie. Powiedziałam, że mogłabym 
wrócić do tematu wojny tylko pod warunkiem, że nie 
będziemy koncentrować się na jej dramacie, a raczej 
na życiu, że będzie to historia miłości dwojga muzyków 
z wojną w tle, bo polskich filmów na temat najciemniej-
szej strony wojny jest już i tak wiele. Natomiast miłość 
jest w każdym okresie ważna – jeśli nie najważniejsza.  

Przy filmie pracowały legendy Hollywood oraz 
świetni polscy aktorzy. Jak udało się Pani przeko-
nać takie postacie, jak Martha Coolidge czy Fred 
Roos do tej realizacji?
Pracowałam z Fredem Roosem od 2007 roku przy in-
nym projekcie filmowym. Fred jest jednym z najwybit-
niejszych producentów na świecie i legendą castingu. 
Filmy, w których produkcji brał udział, zebrały ponad 
100 nominacji do Oscarów, on sam otrzymał Oscara 
za „Ojca Chrzestnego”. Więc, kiedy już zdecydowałam 
się na projekt „I’ll Find You” / „Znajdę Cię”, który miał 

BOZENNA BO INTRATOR   
 
Scenarzystka, producentka

tytuł roboczy „Music, War and Love” / „Muzyka, Wojna 
i Miłość”, to oczywiście pierwszą osobą, do której za-
proponowałam, żebyśmy się zgłosili z prośbą o współ-
pracę, był Fred Roos. Ale współpracowałam również 
wcześniej z Richardem Rothschildem, który między in-
nymi wyprodukował jeden z moich ulubionych filmów 
„The Truman Show”. W okresie preprodukcji zgłosiłam 
się do niego i zatrudniliśmy go jako naszego producenta 
liniowego. Producent liniowy zazwyczaj posiada wiele 
pomocnych kontaktów. 

Martha Coolidge została zaproszona do naszej 
produkcji przez Freda, a tak naprawdę przez jego sy-
na – Alexandra. Oczywiście podstawą był scenariusz. 
Wszystkim tym osobom spodobała się już jedna 
z pierwszych wersji scenariusza. Tyle, że moja wersja 
była pisana bez żadnych ograniczeń produkcyjnych 
i Fred stwierdził po konsultacji z kilkoma reżyserami, 
że budżet musiałby wynosić około 80 milionów dola-
rów, a my musimy go dostosować do budżetu wiele 
razy mniejszego. Wtedy Martha zaproponowała, żeby 
zaprosić do naszego projektu Davida S. Warda – laure-
ata Oscara za kultowy film „Żądło”, który wykłada w tej 
samej szkole filmowej, co ona… 

Dyrektor Festiwalu Filmowego NNW Arkadiusz  
Gołębiewski, pytany o film „Znajdę Cię” podkreśla, że 
jest wyjątkowy, ponieważ poruszając tak ważne i trud-
ne tematy, jak holocaust, totalitaryzm, II wojna świa-
towa czy relacje polsko-żydowskie, unika oceniania 
jakiejkolwiek ze stron, koncentrując się na opowiedze-
niu historii przez pryzmat dzieci i muzyki. Czy to był 
właśnie klucz do opowiedzenia tej historii w sposób 
niosący uniwersalne przesłanie? 
Kluczem do opowiedzenia tej historii w taki, a nie inny 
sposób była miłość – młoda, niewinna oraz miłość do 
muzyki, jak też do miasta Łodzi. Pan Raczyński urodził 
się i dorastał w Łodzi, dlatego kocha to miasto. Ja je 
pokochałam, bo moje sztuki zostały dwukrotnie zapro-
szone przez Festiwal Szkół Filmowych odbywający się 
w Łodzi, moje przekłady były wystawiane na scenie Te-
atru Nowego, a to wiązało się z moimi przyjazdami do 
tego miasta. Podczas pisania treatmentu obejrzałam 
dostępne filmy dokumentalne i fabularne o Łodzi lat 
międzywojennych i to wszystko złożyło się na to, że po-
jęłam jakim była wyjątkowym miastem. Cztery kultury 
współżyły ze sobą w tym mieście od dawna. To był taki 
mały Nowy York, w którym koegzystencja wielu kultur 
i religii jest nie tylko możliwa, ale jest wręcz motorem 
napędzającym rozkwit zarówno gospodarczy, jak i kul-
turalny. I to jest uniwersalne przesłanie naszego filmu 
– nie koncentrowanie się na różnicach kulturowych, 
tylko znajdowanie wspólnych cech i budowanie na nich 
lepszej przyszłości. Równie ważną rzeczą i temu służyć 
ma ten film, jest przypominanie jak straszną tragedią są 
wojny i że za wszelką cenę należy ich unikać.
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FRED ROOS   
 
Producent

Czy Pana zdaniem tematyka historii Polski ma po-
tencjał międzynarodowy? Czy widać w tym obszarze 
jakieś ożywienie?
Kiedy myślę o historii Polski, myślę o polskich lotnikach, 
którzy walczyli w brytyjskich siłach RAF-u podczas  
II wojny światowej, po zajęciu Polski przez Niemców. 
Często słyszałem, że byli jednymi z najlepszych pi-
lotów podczas Bitwy o Anglię. Jest też w Ameryce 
zainteresowanie tym, co dzieje się obecnie w Polsce. 
Prawdopodobnie to zainteresowanie jeszcze wzrośnie 
w momencie, kiedy wojska amerykańskie zostaną, jak 
się słyszy, przeniesione z Niemiec do Polski.

Dlaczego zdecydował się Pan zaangażować w film 
„I’ll Find You” / „Znajdę Cię”?
Do projektu zaprosili mnie Bo Intrator z Johnem 
Raczyńskim. Bo znałem z innego projektu filmowego. 
Kiedy przesłała mi scenariusz pod roboczym tytułem 
„Music, War and Love” / „Muzyka, Wojna i Miłość”, któ-
ry później zmieniliśmy na „I’ll Find You” / „Znajdę Cię”, 
pociągnęło mnie w nim to, że był to taki rodzaj historii 
miłosnej, jakie niegdyś były filmowane często i bar-
dzo dobrze, a teraz bardzo rzadko. Spodobał mi się 
w scenariuszu wyjątkowy klimat, który tworzyła obec-
na w nim muzyka klasyczna oraz rzadkie spojrzenie 
na tętniącą życiem, ekscytującą rzeczywistość w Pol-
sce tuż przed II wojną światową.

DAVID S. WARD   
 
Scenarzysta

Jak podobała się Panu praca nad projektem, którego 
akcja toczy się w dużej części w Polsce w latach 
30. i 40. XX wieku? 
To było fantastyczne przeżycie! Nigdy wcześniej nie by-
łem w Polsce, a ten projekt sprowadził mnie do kraju, 
który chciałem poznać. Chociaż nie byłem obecny tutaj 
przez cały czas kręcenia filmu, to jednak wystarczają-
co długo, żeby powiedzieć, że jestem pod wielkim wra-
żeniem życzliwości ludzi, których spotkałem, i piękna 
miejsc, które odwiedziłem.

Dlaczego w dzisiejszym świecie tak ważne jest przy-
pominanie historii? I co stanowi w tym największe 
wyzwanie dla twórców?
Jedną z rzeczy, które kino robi najlepiej, jest odtworzenie 
minionych okresów, pokazanie nam, jak się w nich żyło. 
Ważne jest, aby to robić, ponieważ historia może być dla 
nas cenną lekcją – może ukazać nam rzeczy z innej per-
spektywy. Czasami łatwiej jest rzucić światło na obecne 
problemy w filmie z epoki niż w filmie współczesnym, 
gdyż problemy pokazywane w nim nie wydają się być 
zbyt nachalne. 

„I’ll Find You” / „Znajdę Cię” nie jest filmem koncen-
trującym się na problemach, choć Holokaust odgrywa 
w nim dużą rolę, za to przynajmniej na początku filmu 
jest przypomnieniem pewnego rodzaju złotego wieku, 
który istniał w Polsce między odzyskaniem niepodległo-
ści w 1918 r. i inwazją niemiecką w 1939 r. 

Aby przeczytać pełną wersję wywiadów z twórcami filmu  
„Znajdę Cię”, zajrzyj na stronę Festiwalu Filmowego NNW  

do działu Aktualności lub zeskanuj opublikowany obok kod QR. 
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MIĘDZYNARODOWY 
KONKURS FILMÓW 

FABULARNYCH
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FILMY KONKURSOWE

HISTORIA USZYTA 
CZERWONĄ NITKĄ        99’ 
AKAITO DE NUITOJIRARETA MONOGATARI  

reż .  Erika Matsushita, Japonia

Film o młodych dziewczętach, których świat  
marzeń i fantazji spotyka się ze światem okrutnej 
realności. Inspiracją dla reżyser był artykuł  
w japońskiej gazecie z 11 września 1959 roku, 
opowiadający o tragicznej samobójczej śmierci 
czterech sióstr. Z drugiej strony widz może śledzić 
wątek oparty na fascynacji artystki twórczością 
nieżyjącego już poety Shuji Terayamy.

AKUSZERKA               119’ 
KÄTILÖ 

reż .  Antti Jokinen, Finlandia/Litwa

Finlandia, rok 1944 – trwa wojna. Helena jest położną 
mieszkającą w małym lapońskim miasteczku.  
Pewnego dnia poznaje nazistowskiego oficera  
o niemiecko-fińskich korzeniach, Johannesa  
Angelhursta, w którym zakochuje się do szaleństwa. 
Kobieta decyduje się jechać za nim do obozu, gdzie 
pracuje jako pielęgniarka. Wybucha namiętny romans. 

Bohaterki mojego filmu są 

utalentowane i twórcze, miłują 

życie i oddając się poezji potrafią 

uciec od bezlitosnej codzienności 

kreując świat przekraczający oczekiwania widza. 

Ucieczka do młodzieńczej fantazji bywa dla 

młodych ludzi niejednokrotnie jedyną szansą na 

pokonanie uczucia beznadziejności, niepokoju 

i uwięzienia w bezlitosnym świecie realności.

松下エリカ 
Erika Matsushita „Historia uszyta czerwoną nitką”

STALOWE SKRZYDŁA          101’ 
BALADA O PILOTOVI 

reż .  Jan Sebechlebsky, Czechy

Opowieść inspirowana wydarzeniami historyczny-
mi, w której głównym bohaterem jest pilot brytyj-
skich Królewskich Sił Powietrznych. Kapitan  
Emil Malík wraca do domu do swojej rodziny 
w 1945 roku, mając nadzieję na szczęśliwe  
życie po tym, jak przeżył koszmar wojny  
pilotując samolot bojowy RAF.

„Historia uszyta czerwoną nitką”
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Muzeum Powstania Warszawskiego za pośrednictwem rozmaitych inicjatyw przekazuje wiedzę 

o Powstaniu Warszawskim i bohaterach Polskiego Państwa Podziemnego. Film oparty na życiorysie 

Jana Nowaka-Jeziorańskiego jest hołdem dla tej wybitnej postaci, a zarazem opowiada o wydarzeniach 

sprzed lat w czytelny i atrakcyjny dla współczesnych odbiorców sposób. Sztafaż sensacyjno-szpiegowskiej 

produkcji pozwoli utrwalić postać słynnego kuriera z Warszawy w świadomości młodych pokoleń. „Kurier” nie jest 

filmem biograficznym, ale ukazuje ważny moment w życiu głównego bohatera – kilka dni przed wybuchem Powstania 

Warszawskiego w tętniącej podziemnym życiem stolicy, gdzie zapadały kluczowe dla Polski decyzje.

Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, które było producentem filmu „Kurier”

KATYŃ OSTATNI ŚWIADEK     93’ 
THE LAST WITNESS 

reż .  Piotr Szkopiak, Wielka Brytania

Powojenny Bristol. Dziennikarz Stephen Underwood 
marzy o sławie i temacie, który rozkręci jego karierę. 
Ta szansa rodzi się, gdy mężczyzna przypadkowo 
wpada na trop sprawy samobójstwa polskiego 
żołnierza przebywającego w lokalnym obozie dla 
uchodźców. Podążając za dziennikarskim instynk-
tem, Stephen dociera do informacji o tym, co tak 
naprawdę wydarzyło się w Katyniu. Ich ujawnienie 
wpłynie na losy całej powojennej Europy.

KURIER                     114’ 
THE RESISTANCE FIGHTER 

reż .  Władysław Pasikowski, Polska

Fabuła filmu opowiada o kilkunastu dniach przed 
wybuchem Powstania Warszawskiego, kiedy 
dowództwo Armii Krajowej rozważa wszystkie za 
i przeciw rozpoczęciu otwartej bitwy z Niemcami. 
Trudna misja, jakiej podjął się Jan Nowak-Jeziorański 
polegała na przedostaniu się z okupowanej Polski 
do Londynu, by przekazać informacje o planach AK 
i dowiedzieć się, czy Brytyjczycy udzielą pomocy dla 
walczącej Warszawy. Po spotkaniu z najważniejszy-
mi politykami brytyjskimi kurier wraca do kraju  
ze smutnymi wieściami: żadnej pomocy nie będzie. 

„Kurier”
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LATO                          126’ 
LETO 

reż .  Kirył Serebrennikow, Rosja/Francja

„Lato” to najnowszy film jednego z najbardziej cenio-
nych rosyjskich reżyserów filmowych i teatralnych, 
Kiryła Serebrennikowa. Inspirowana prawdziwymi 
zdarzeniami, pełna pozytywnej energii opowieść  
o wolności i rewolucji, której ogień rozpala rock.

Lato 1981. Leningrad żyje rockiem ze szmuglo-
wanych z Zachodu płyt Davida Bowiego, Blondie, Lou 
Reeda, T-Rex czy Sex Pistols. Majk jest gwiazdą under-
groundowej sceny muzycznej i królem klubu rockowego, 
gdzie młodzież ma przykazane słuchać koncertów na 
siedząco i w ciszy. Poszaleć można jedynie za za-
mkniętymi drzwiami mieszkania, podczas prywatnych 
występów. Wiktor dopiero zaczyna, ma za to talent, 
przyciągającą wzrok urodę i pisze świetne teksty. Tych 
dwóch połączy nie tylko miłość do muzyki, ale i do 
Nataszy, mądrej i pięknej żony Majka. Losy tego trójkąta 
stanowią centrum „Lata”: czarno-białego (z nagłymi 
wybuchami kolorów) filmu o miłosnym i artystycznym 
rozkwicie. „Lato” miało światową premierę w Konkursie 
Głównym tegorocznego MFF w Cannes. Reżyser nie 
mógł jednak w niej uczestniczyć – podczas realizacji fil-
mu został zatrzymany przez rosyjskie władze i wyrokiem 
sądu podczas festiwalu przebywał w areszcie domo-
wym. Mimo poważnych trudności film został ukończony, 
ale polityczny i szeroko relacjonowany w mediach proces 
przeciwko reżyserowi wstrząsnął całym światem.

NUMERY                       104’ 
NOMERY 

reż .  Oleg Sentsov/współpraca Akhtem 

Seitablaiev, Ukraina/Polska/Czechy/Francja

Ekranizacja sztuki Sentsova – opowieść o systemie 
totalitarnym, w której bohaterowie zamiast imion 
mają przyporządkowane numery od 1 do 10. Zasady 
ich życia są szczegółowo określone w Regula-
minie. Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa 
boski władca Wielkie Zero, który siedzi na balkonie 
w szlafroku, obserwuje liczby przez lornetkę i mo-
mentami ziewa z nudów. Ustabilizowana sytuacja 
zmienia się, kiedy Czwórka nawiązuje potajemny 
romans z Siódemką, a na świecie niespodziewanie 
pojawia się Jedenastka. Bohaterowie zaczynają 
mnożyć oskarżenia pod adresem pozostałych.  
Oleg Sentsov nakręcił ten film dzięki pomocy produ-
centa Dariusza Jabłońskiego i Akhta Seitblaieva,  
który zekranizował sztukę dzięki dokładnym 
wskazówkom listownie przesyłanym przez reżysera 
skazanego na 20 lat rosyjskiego obozu karnego  
za uczestnictwo w ukraińskim Majdanie. 

„Numery”
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OFICER I SZPIEG                126’ 
J’ACCUSE 

reż .  Roman Polański, Francja

Epicki thriller „Oficer i szpieg” na podstawie best-
sellerowej powieści Roberta Harrisa to jedno ze 
szczytowych osiągnięć w karierze Romana Polań-
skiego. Na festiwalu w Wenecji film został uho-
norowany Wielką Nagrodą Jury oraz prestiżową 
nagrodą FIPRESCI i są to pierwsze od dekady laury 
dla polskiego twórcy na weneckiej imprezie.

„Oficer i szpieg” opowiada opartą na faktach 
historię Alfreda Dreyfusa, francuskiego oficera ska-
zanego na dożywocie za zdradę swojej ojczyzny 
i zesłanego na wygnanie. Georges Picquart, nowy 
szef wywiadu, wkrótce po uwięzieniu Dreyfusa 
odkrywa, że dowody przeciwko skazanemu zostały 
spreparowane. Wbrew swoim przełożonym Picqu-
art postanowi za wszelką cenę ujawnić prawdę. 
Stawką w tej grze jest nie tylko błyskotliwie rozpo-
częta kariera Picquarta, ale i wielki międzynarodo-
wy skandal, który zmieni bieg historii. 

„Oficer i szpieg”

Już od dawna chciałem nakręcić film  

o sprawie Dreyfusa, nie jako dramat 

kostiumowy, lecz jako historię szpiegowską. 

W ten sposób można pokazać podobieństwo 

historycznej afery do tego, co dzieje się 

w dzisiejszym świecie: prześladowania 

mniejszości, absurd środków bezpieczeństwa, 

tajne trybunały wojskowe, wymykające się 

spod kontroli agencje wywiadowcze, ukrywanie 

faktów przez rządy, tworzenie fake newsów 

i wściekłą prasę. Perfekcyjne poprowadzona 

intryga pokazuje system, w którym 

samonakręcająca się spirala nienawiści 

niebezpiecznie zaczyna przypominać 

współczesność. „Oficer i szpieg” to film  

o tym, jak historia się powtarza, a jeden 

człowiek, na przekór wszystkim walczący 

o sprawiedliwość, może zmienić  

bieg wydarzeń.

 Roman Polański, reżyser
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SZATAŃSKI POMIOT            102’ 
A SÁTÁN FATTYA 

reż .  Dezső Zsigmond, Węgry

W 1944 roku Eszter Tóth, główna bohaterka filmu, 
zostaje zgwałcona na karpackiej drodze przez pię-
ciu żołnierzy rosyjskich. Rodzi dziecko – szatański 
pomiot. Film pokazuje zranioną duszę kobiety, 
która wpada w młyny historii świata.  

U311: CZERKASY           102’ 
U311: ЧЕРКАСИ 

reż .  Tymur Yashchenko, Ukraina/Polska

Jest rok 2014. Miszko i Lew są kolegami z jednej 
wsi, którzy służą na trałowcu „Czerkasy” należą-
cym do marynarki wojennej Ukrainy. Stacjonują 
w porcie krymskiego jeziora Donuzław połączo-
nego z Morzem Czarnym. Kiedy rozpoczyna się 
inwazja Krymu przez „zielone ludziki”, a prezydent 
Janukowycz ucieka z kraju, „Czerkasy” wraz z inny-
mi statkami floty ukraińskiej zostaje zablokowany 
na jeziorze. Kolejne ukraińskie statki poddają się 
Rosjanom, jedynie załoga trałowca „Czerkasy” 
stawia opór. Tymczasem Rosjanie przygotowują 
się do szturmu trałowca. Marynarze muszą podjąć 
decyzję czy bronić się za wszelką cenę i do końca. 
Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia 
ostatniej jednostki na Krymie, która pływała pod 
ukraińską banderą.

FILMY KONKURSOWE

„U311: Czerkasy”

„Szatański pomiot”
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VILLA DWELLERS                    110’ 
VILAIE-HA 

reż .  Monir Gheidi, Iran

Historia rodzin przywódców armii irańskiej  
w 1986 roku. Aziz to 50-letnia kobieta,  
która wraz z wnukami wchodzi do kompleksu  
wojskowego Villas. Elyas jest kierowcą.  
Zawsze gdy przychodzi w odwiedziny, wywołuje 
przestrach u odwiedzanych – gdyż może przynosić 
złe wieści o ich rodzinach. W pewnym momencie 
Sima, synowa Aziza przychodzi, aby zabrać  
stamtąd dzieci. Aziz odmawia.

WIECZNA ZIMA                        110’ 
ÖRÖK TÉL 

reż .  Attila Szász, Węgry

Druga wojna światowa dobiega końca, jednakże dla 
wielu nie jest to koniec trwającego od lat koszma-
ru. Pod koniec 1944 roku setki tysięcy węgierskich 
kobiet i mężczyzn zostaje wywiezionych do sowiec-
kich obozów pracy. Irén trafia do jednej z donieckich 
kopalń, gdzie zaharowuje się wraz z innymi kobietami 
na śmierć, wierząc jednak, że kiedyś nadejdzie koniec 
ich katuszy. W świecie, gdzie panuje wieczna zima, 
uczy się z każdym kolejnym dniem sztuki przeżycia, 
starając się przy tym zachować resztki godności.

ZAKAZANY                     104’ 
ЗАБОРОНЕНИЙ 

reż .  Roman Brovko, Ukraina

Jest to metaforyczna opowieść o tragicznej śmierci 
Wasyla Stusa. Był on jednym z najwybitniejszych ukra-
ińskich poetów II połowy XX wieku, obrońcą praw czło-
wieka, bohaterem Ukrainy. Zesłaniec, więzień łagrów, 
zmarł w 1985 roku w jednym z  sowieckich obozów.

„Wieczna zima”
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MIĘDZYNARODOWY  
KONKURS FILMÓW 
DOKUMENTALNYCH
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1944 POWSTANIA                 52’ 
W EUROPIE    
1944 UPRISINGS IN EUROPE 

reż .  Eugeniusz Starky, USA/Polska

Powstanie Warszawskie, ukazane w kontekście 
głównych wydarzeń II wojny światowej – także w po-
równaniu z powstaniami w Paryżu i Pradze. W Paryżu 
wybuchło powstanie bez zgody aliantów. Generał 
Eisenhower wydał rozkaz pomocy powstańcom. 
I dzięki temu insurekcja w Paryżu zakończyła się zwy-
cięstwem już po tygodniu walk. W Pradze wybuchło 
powstanie na trzy dni przed końcem wojny. Powstań-
cy odcięli odwrót wojsk niemieckich na odcinek 
amerykański. Zdesperowani Niemcy nie chcieli wpaść 
w rosyjskie ręce. Rzeź powstrzymali Rosjanie, którzy 
widząc zbliżających się aliantów z zachodu, wyzwolili 
miasto. Niestety, powstańcy warszawscy na próżno 
przez dziewięć tygodni czekali na pomoc.

„1944 Powstania w Europie”

ARTYŚCI STRAJKUJĄ         100’ 
ARTISTS ON STRIKE 

reż .  Elena de Varda, Polska/Włochy

Elena – uczennica liceum humanistycznego  
im. Manzoniego w Mediolanie, sympatyzująca  
z ruchem komunistycznym – dostaje stypendium  
do Polski i trafia z burżuazyjnego Mediolanu do kraju 
komunistycznego. To, co najbardziej ją porusza,  
to spotkania z artystami i twórcami, którzy ryzykują 
własną wolnością, by wyznaczyć jej ścieżki  
dla innych. Zejście do podziemia sztuki i kultury  
to kolejny dominujący aspekt tego czasu, a wraz 
z nim poczucie solidarności pomiędzy wszystkimi 
warstwami społecznymi. Owa solidarność, która 
wyszła następnie poza granice Polski, by nakreślić 
ponownie granice Europy, nie była tylko sloganem. 
W swojej podróży między przeszłością i teraźniej-
szością Elena podejmuje próbę odnalezienia śladów 
solidarności i rewolucyjności tamtego czasu.

The power of art could change the world and 

make the walls collapsing. An Italian-Polish story, 

connected to the grate HISTORY, which has led 

to the destruction of the Berlin wall.

Elena de Varda
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BEZ ŚLADU                     50’ 
NYOMTALANUL 

reż .  Tomas Novak, Węgry

Film o Ede Atzélu, człowieku, który najpierw  
walczył z Niemcami i strzałokrzyżowcami,  
a gdy przyszła Armia Czerwona został aresztowany  
i zniknął gdzieś w Archipelagu Gułag.

CIĘŻAR POŚWIĘCENIA           57’ 
TÍHA OBĚTI 

reż .  Zdenek Zvonek, Czechy

Historia kardynała Štěpána Trochta (1905–1974), 
który spędził 3 lata w hitlerowskich obozach kon-
centracyjnych, a 7 lat i 4 miesiące w komunistycz-
nych więzieniach, był też internowany przez 8 lat 
i 9 miesięcy. Opisuje te czasy cytatem: „Dzisiejszy 
człowiek cierpi pod wieloma względami bardziej niż 
człowiek ubiegłego wieku. Celowe kłamstwo i zwod-
nicze pomieszanie pojęć, strumienie ludzkiej krwi  
– to nie należy do czasów ciemności ani inkwizycji. 
To wynalazki naszego stulecia”. 

DACHAU WYZWOLENIE          52’ 
DACHAU LIBERATION 

reż .  Kamil Kulczycki, Polska

Dachau… Piekło na Ziemi. Miejsce, które przywołuje 
przerażające wspomnienia tych, którzy przeżyli obóz, 
a przeraża i wywołuje niedowierzanie u tych, którzy 
o nim słyszeli. Dokument Kamila Kulczyckiego  
„Dachau” opowiada wstrząsającą historię niemieckiego 
obozu koncentracyjnego – od momentu jego powsta-
nia w 1933 roku do jego cudownego wyzwolenia  
29 kwietnia 1945 roku, kiedy do obozu weszli ame-
rykańscy żołnierze. W tym dokumencie szczególnie 
cenne są wywiady z byłymi więźniami obozu, którzy 
w tych strasznych czasach „byli tylko liczbami”.

„Ciężar poświęcenia”
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DRAUGEN                 44’ 
DRAUGEN 

reż .  Dagmara Drzazga, Polska

Wojciech Bógdoł, „synek” z Mikołowa, został wcielony 
do Wehrmachtu i wysłany do Norwegii. Niemcy zmie-
nili mu imię na Albert, aby łatwiej im było je wymówić. 
Chłopak znalazł się na Kvitsoy, maleńkiej wysepce 
na zachodnim wybrzeżu. Wokół szalała wojna, ale 
tam życie płynęło spokojnie. Na Kvitsoy znalazł swoją 
miłość i norweską rodzinę, która potraktowała go jak 
syna. Wystarczyło przeczekać i nie wychylać się. Woj-
ciech wszedł jednak w konspirację, bo jeszcze w Pol-
sce poprzysiągł, że nie będzie „służyć Niemcom”.

DZIEŃ NA GRANICY                 26’ 
A DAY AT THE BORDER 

reż .  Witold Ducki, Polska/Węgry

Film ukazuje wyjątkowe wydarzenie z historii Polski 
i Węgier, jakim było udzielenie schronienia przez rząd 
i naród węgierski polskim uchodźcom wojennym we 
wrześniu 1939 r. Węgry otworzyły wtedy swe granice 
dla kilkudziesięciu tysięcy Polaków uciekających 
przed niemieckim agresorem, z którym Królestwo 
Węgier oficjalnie było w sojuszu politycznym. 

DZIŚ, JUTRO… WCZORAJ       52’ 

reż .  Krzysztof Kadłubowski, Polska

Opowieść o rodzinie i trudnych relacjach z wojną 
i Holokaustem w tle. Babcia, mama i wnuczka, trzy 
pokolenia, trzy kobiety, trzy odmienne światy wpi-
sane w jedną historię. Babcia i mama żyją w dłu-
goletnim konflikcie. Lata uprzedzeń i wzajemnych 
pretensji spowodowały, że każda z nich zamknęła 
się w sobie i swoim cierpieniu. Klucz do świata 
jednej i drugiej ma Judyta (córka i wnuczka), która 
jako trzecie pokolenie Dzieci Holocaustu wróciła 
do korzeni swojej rodziny.

„Draugen”

„Dzień na granicy”
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FRITZ BAUER, PROKURATOR    56’ 
PRZECIWKO NAZIZMOWI        
FRITZ BAUER, UN PROCUREUR  
CONTRE LE NAZISME 

reż .  Catherine Bernstein, Francja

Fritz Bauer, prokurator nowo powstałej Republiki 
Federalnej Niemiec, był przekonany, że aby odbu-
dować kraj w sposób demokratyczny, trzeba osą-
dzić zbrodniarzy nazistowskich. Mimo sprzeciwu 
i kontrowersji zainicjował kilka procesów, z których 
najbardziej znanym był tzw. Auschwitz, który odbył 
się we Frankfurcie w 1947 roku.

Gdy RFN stawia czoła demonom, młodzi  
Niemcy odkrywają zbrodnie swoich rodziców...

GRANICA. AKCJA                   52’ 
HRUBIESZÓW               
РУБІЖ. ОПЕРАЦІЯ ГРУБЕЩІВ 

reż .  Olesya Morgunets – Isayenko, Ukraina

Dokument odtwarza myśli i poglądy powstańca UPA 
oraz polskiej partyzantki AK. Ci żołnierze, zaprawie-
ni w bojach, zaciekle spierali się o historię swoich 
narodów w XX wieku, a zwłaszcza w latach 1939-1946 
– kiedy walczyli dzielnie z okupantem i byli torturowani 
przez sowieckie NKWD i niemieckie SS. W straszliwym 
wichrze UPA i AK ostatecznie starły się ze sobą. Ukraińcy 
i Polacy w końcu zdali sobie sprawę ze strasznego 
zewnętrznego zagrożenia, porozumieli się i zaczęli 
wspólną walkę z najeźdźcami. W nocy 28 maja 1946 r. 
doszło do ataku na kontrolowany przez NKWD  
Hrubieszów. To jedna z największych operacji  
wojennych UPA wspólnie z następcami AK, WiN.

„Granica. Akcja Hrubieszów”

Two warriors of the guerrilla movements, the one from the Ukrainian Insurgent Army 

(UPA) and the other from the Polish Home Army (AK), narrate on the atrocities of German 

and Soviet occupation in 1939-1946, argue about the mutual harms of the past,  

and reveal what made them unite after all they’ve been through.

Olesya Morgunets
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MY, NARÓD                58’ 
WE, PEOPLE 

reż .  Ewa Ewart, Polska

Historia 30 lat polskiej transformacji, zapoczątko-
wanej częściowo wolnymi wyborami do parlamen-
tu, opowiedziana z zachodniej perspektywy,  
ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką Stany 
Zjednoczone odegrały w tym procesie. Historycz-
ne wybory 4 czerwca 1989 roku doprowadziły do 
upadku komunizmu nie tylko w Polsce, ale także 
wywołały reakcję domina wydarzeń w całym re-
gionie – od obalenia Muru Berlińskiego po rozpad 
Związku Radzieckiego. Film ujawnia nieznane 
kulisy słynnego wystąpienia Lecha Wałęsy w Kon-
gresie USA w 1989 r. oraz unikalny, zapomniany 
i niepokazywany wcześniej materiał archiwalny.

„KOMAR” PARTYZANT           44’ 
W US ARMY                   
“MOSKITO” - PARTISAN IN US ARMY 

reż .  Marcin Maślanka, Polska

Edward Mucha ps. KOMAR był żołnierzem AK 
Obwodu Garwolin. Walczył z Niemcami, formacjami 
ukraińskimi, litewskimi oraz sowieckimi. W 1945 r. 
podjął brawurową ucieczkę na Zachód. Dzięki po-
mocy Francuskiego Ruchu Oporu przedostał się do 
amerykańskiej strefy okupacyjnej. Został żołnierzem 
7. Armii Amerykańskiej i Polskich Kompanii Wartow-
niczych. Po powrocie do kraju w 1949 r. aresztowany 
przez UB. Przeszedł ciężkie śledztwo i więzienie.

NIEPOKONANY.        60’ 
OPOWIEŚĆ O GENERALE 
STANISŁAWIE MACZKU     
INVINCIBLE THE STORY  
OF GENERAL MACZEK’S LIFE 

reż .  Rafał Geremek, Polska

Dokument fabularyzowany o życiu generała  
Stanisława Maczka. Film pokazuje jego całą wojen-
ną drogę – od służby w armii austro-węgierskiej, 
poprzez walki z Ukraińcami i bolszewikami, udział 
w kampanii wrześniowej i obronie Francji w 1940 
roku, aż do utworzenia 1. Dywizji Pancernej, która 
biła się we Francji, Belgii, Holandii i Niemczech 
w latach 1944-1945. W filmie pokazane  
są również powojenne losy generała Maczka, który 
został zmuszony do pozostania na emigracji.

OPOWIEŚCI RODOWICZÓW.   50’ 
PO KĄDZIELI I PO MIECZU   
TALES OF RODOWICZ 

reż .  Jolanta Kessler,  

Małgorzata Rodowicz, Polska

Kameralny film opowiadający o historii Polaków 
oczami jednej rodziny.

OTO CZŁOWIEK – RZECZ       55’ 
O HENRYKU SŁAWIKU  
I JOZSEFIE ANTALLU          

reż .  Adam Kraśnicki, Polska

Film o Sławiku i Antallu, którzy podczas II wojny 
światowej uratowali na Węgrzech ok. 5 tys. Żydów. 
Autorskie spojrzenie na osobowość tych wybitnych 
postaci, którym przyszło zdawać egzamin z honoru 
w czasach najtrudniejszych… Jest też refleksją 
o fenomenie losów narodu polskiego i węgierskie-
go, także o wspólnych doświadczeniach i historii 
narodu żydowskiego.

„My, Naród”
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PODRÓŻNIK – AKCJA             56’ 
INTELIGENCJA             

reż .  Hanna Zofia Etemadi, Polska

Opowieść oparta na wspomnieniach Mariana 
Główki – nauczyciela i harcmistrza ze Śląska,  
aresztowanego wiosną 1940 r. w ramach  
niemieckiej „Akcji Inteligencja”. Bohater filmu  
był więźniem pięciu obozów koncentracyjnych:  
KL Dachau, KL Matthausen-Gusen, KL Auschwitz, 
KL Gross-Rosen oraz KL Hersbruck. Przeżył  
„marsz śmierci” z KL Hersbruck do KL Dachau.

PROCES. FEDERACJA                      75’ 
ROSYJSKA VS OLEG SENTSOV  
THE TRIAL: THE STATE OF RUSSIA  
VS OLEG SENTSOV 

reż .  Askold Kurov, Estonia/Polska/Czechy/

Rosja/Ukraina

Sierpień 2015 roku. Sala sądowa w Rostowie nad 
Donem. Urodzony w Symferopolu na Ukrainie Oleg 
Sentsov, reżyser, producent i pro-ukraiński działacz, pa-
trzy przez pręty klatki, a w jego oczach widać, że jest 
na granicy wytrzymałości. Dziś zostanie wydany wyrok 
w jego sprawie. Grozi mu 20 lat więzienia na Syberii. 
Jest oskarżony o prowadzenie antyrosyjskiego ruchu 
terrorystycznego i planowanie ataków na mosty, linie 
energetyczne oraz pomnik Lenina. Broni się odważnie 
i bez cienia wahania. Zaprzecza wszystkim oskarże-
niom i sam oskarża swoich oskarżycieli.

Film pokazuje, że sprawa Sentsova to polityczna 
egzekucja. Czy świadkowie prokuratury zeznawali pod 
przymusem? Jaki wpływ na oskarżonego i jego rodzi-
nę miało zatrzymanie i proces? Ukazano  solidarność 
świata filmowego wobec sprawy Sentsova. W kam-
panię na rzecz jego uwolnienia zaangażowali się m.in 
Agnieszka Holland, Ken Loach, Pedro Almodóvar, 
a także Europejska i Polska Akademia Filmowa.

„Niepokonany. Opowieść o generale Stanisławie Maczku”

In September 2019,  

Oleg Sentsov was surprisin-

gly released during a prisoner 

swap between Russia and Ukraine. 

„When I meet politicians in Europe, of course  

I talk to them about Ukrainian prisoners, but I also 

support Russian prisoners. I know the situation 

these prisoners are in” – he says.
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RAPORT Z AUSCHWITZ            56’ 
REPORT FROM AUSCHWITZ 

reż .  Krzysztof Brożek, Polska

Produkcja prezentuje nieznane dotąd dokumenty 
świadczące o tym, że Polacy już od 1941 r. do 
końca wojny informowali wszystkich aliantów 
o sytuacji w obozach zagłady na terenie okupowa-
nej Polski. W filmie „Raport z Auschwitz” Krzysztof 
Brożek pokazuje obojętność Zachodu w czasie II 
wojny światowej na doniesienia Polskiego Państwa 
Podziemnego o Holokauście.

RODEO                 77’ 
reż .  Raimo Jõerand, Kiur Aarma  

Estonia/Finlandia

Utrzymana w duchu kina sensacyjnego porywa-
jąca opowieść o pierwszych wolnych wyborach 
w Estonii od czasu II wojny światowej. O wydarze-
niach sprzed lat opowiadają współtwórcy ówcze-
snego nowego rządu, wtedy młodzi idealiści bez 
doświadczenia politycznego. Z perspektywy czasu 
wspominają kraj pogrążony w chaosie i biedzie, 
nad którym musieli zapanować, by zyskać poparcie 
mieszkańców oraz przywódców innych państw.

„Rodeo”

„Raport z Auschwitz”

It’s 1992 and the first free elections held in Estonia  

since World War II have to the surprise of all brought  

to power young and idealistic political forces. They are led  

by 32-year-old Mart Laar, Europe’s youngest prime minister,  

who is charged with crafting a country out of chaos.  

This is a story about gaining and losing trust, about the widening 

conflict between idealists and a rising economic elite, when  

a prime minister’s good options grow fewer by the day. A story  

of idealists and friends becoming politicians and opponents.

Kiur Aarma
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STEPINAC – KARDYNAŁ          86’ 
I JEGO SUMIENIE      
STEPINAC – KARDINAL  
I NJEGOVA SAVJEST 

reż .  Višnja Starešina, Chorwacja

Gdy w 1945 roku arcybiskup Zagrzebia, Aloysius 
Stepinac, został postawiony przed wyborem służe-
nia Tito lub Papieżowi, wybrał Papieża. Z tego po-
wodu stał się symbolem oporu wobec komunizmu 
na Zachodzie, podczas gdy w Jugosławii Tito stał 
się wrogiem numer jeden. Film rzucił światło na 
sposób, w jaki arcybiskup kardynał Stepinac radził 
sobie z wyzwaniami dwóch totalitarnych systemów 
oraz w jaki sposób, Stepinac jako człowiek ponosił 
konsekwencje swoich wyborów.

„Stepinac – kardynał i jego sumienie”

It is so important to be aware of our history, 

particularly in the countries like Poland or Croatia, 

which had suffered the decades of communist 

regime. The case of Cardinal Stepinac, archbishop 

of Zagreb tells us – why? He was praised because of his antiracial 

sermons during WWII, persecuted on communist's show trial in 

1946. The West considered him the symbol of resistance in Easthern 

Europe, followed by cardinal Wyszyński, cardinal Mindszenty, 

cardinal Beran… Today, the old communist lies revives.  

And it shows what happens if we do nothing.

Višnja Starešina, director and screenwriter „Stepinac: Kardinal  
i njegova savjest“

Fakt, że film „Stepinac – kardynał i jego sumienie” będzie zaprezentowany na Festiwalu NNW w Gdyni, jest dla mnie  

bardzo radosny. Cieszy mnie on jako katolika i dziennikarza z Chorwacji. Walka o prawdę historyczną, o postać  

naszego błogosławionego, przeciwko kłamstwom wymyślanym o nim przez reżim komunistyczny Tito trwa.  

A film pani Višnji Starešiny jest ważną częścią tej walki, która powinna interesować każdego człowieka dobrej woli.

Goran Andrijanic, chorwacki dziennikarz, gość XII edycji Festiwalu Filmowego NNW w Gdyni



40 /2020

ŚWIĘCI Z DOLINY NINIWY       75’ 
THE SAINTS FROM NINEVEH’S VALLEY 

reż .  Witold Gadowski, Polska

Od czerwca 2014 roku, tzw. Państwo Islamskie (ISIS) 
przeprowadzało intensywną operację zbrojną na tere-
nach Północnego Iraku – gdzie mieszka wielu chrze-
ścijan i jazydów. W sierpniu 2014 roku ISIS przejęło 
kontrolę nad miastem Karakosz (niedaleko Mosulu), 
zamieniając życie jego mieszkańców w piekło.

WĄTKI PAMIĘCI                10’ 
HILOS DE LA MEMORIA 

reż .  Leonardo Ampuero, Chile

Film powiada historię o siostrze Caroline z Chile,  
która podczas wojskowej dyktatury Pinocheta  
namówiła kobiety, żeby zaczęły wyszywać wszystko, 
co przydarzyło się ich rodzinom. Powstały poruszające 
patchworki, niezwykłe dokumenty z tamtych mrocz-
nych czasów, opowiadające o aresztowaniach, śmierci 
najbliższych, utracie dzieci. Siostra przeszmuglowała 
te prace za granicę i tam sprzedała, a uzyskane w ten 
sposób pieniądze przekazała wszystkim hafciarkom, 
dzięki czemu mogły wyżywić siebie i swoje dzieci. 

WĘGRZY W WARSZAWIE          53’ 
HUNGARIANS IN WARSAW 

reż .  Tadeusz Pawlicki, Polska

Film powstał sto lat po traktacie w Trianon. Boha-
ter filmu, Stefan Elek, po epopei na froncie wschod-
nim, znalazł się w okolicach Warszawy. Film nie 
jest biografią. Pokazuje podobieństwo sytuacji 
w dwóch trudnych dla obu narodów okresach 
1920 i 1944 roku. Pokazując dramat Powstania 
Warszawskiego przez niemieckie kroniki, zasta-
nawiamy się, czy pomoc Węgrów miała szanse 
realizacji? Atutem filmu są niepublikowane relacje 
uczestników rozmów z dowództwem węgierskim.

„Węgrzy w Warszawie”
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Biography of Olga Sommerova: 

Director and Lecturer. Born in Prague in 1949,  

she graduated at the Film and TV School of the Academy  

of Performing Arts (FAMU), Department of Documentary 

Films. As a director of Kratky film Praha, she shot 

documentary films (format 35 mm) for 12 years,  

currently cooperates with Czech TV. She deals with social 

issues and inter-personal relations, feminism, recent history. 

In 1994 she became the head of the Department  

of Documentary Films for eight years. She has made more 

than eighty films and received some thirty awards at Czech 

and international film festivals. The documentary film  

O cem sni zeny (What Women Dream About) was followed  

by three successful books of interviews. She is the 

chairperson of Spolecnost Bozeny Nemcove  

(The Society of Bozena Nemcova).

Podczas XII edycji Festiwalu Filmowego NNW  
Olga Sommerová zostanie uhonorowana nagrodą  
za całokształt twórczości.

WIERZĘ, ŻE WIĘCEJ ŚWIATŁA   53’ 
NIE BĘDZIE POTRZEBNE          
VĚŘÍM, ŽE VÍCE SVĚTLA  
POTŘEBA NEBUDE 

reż .  Olga Sommerová, Czechy

Jan Palach wszedł do czeskiej historii jako jeden 
z symboli odwiecznej walki między prawdą a władzą. 
Działał, by rzucić wyzwanie społeczeństwu: wszyscy 
jesteśmy odpowiedzialni za świat, w którym żyjemy. 
Poświęciłem swoje życie – a ty co zrobisz?

Historyk Petr Blažek, który przez całe życie zawo-
dowe miał do czynienia z Janem Palachem, dotarł  
do  nowych świadków i informacji o życiu Palacha, 
które rzuciły więcej światła na to, co doprowadziło 
zwykłego dwudziestoletniego chłopca do czynu, który 
wywarł wpływ na co najmniej trzy pokolenia, a jego  
nazwisko znane jest na całym świecie. Noszą je  
pomniki i nazwy ulic, placów, parków. Dlaczego  
historycy i filozofowie wciąż się tym zajmują, dlaczego  
poeci piszą o tym wiersze, rzeźbiarze tworzą rzeźby, 
a malarze obrazy?

„Wierzę, że więcej światła nie będzie potrzebne”
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AMNEZJA                      40’  
 
reż .  Maciej Kuciel

Kazik, Muniek i Liroy. Trzech muzyków opowiada 
subiektywną wersję historii na podstawie życiowych 
doświadczeń, obserwacji sceny politycznej. Z perspek-
tywy trzech dziesięcioleci pokazują sukcesy i porażki 
uwolnionego od komunizmu kraju. Od przełomowego 
1989 roku obserwowanego przez Muńka z perspek-
tywy zarobkowego emigranta, przez rodzący się 
kapitalizm widziany z kieleckiego osiedla przez rapera 
Liroya, aż po rozpad strony opozycyjnej na dwa zacie-
kle zwalczające się plemiona, o którym śpiewa Kazik.

BAŚKA       40’  
 
reż .  Dorota Kania, Anna Zapert

Film dokumentalny ze scenami fabularyzowanymi 
oparty na historii życia Heleny Żurowskiej – jedynej 
kobiety zamordowanej przez komunistów w więzieniu 
przy ul. Rakowieckiej tzw. strzałem katyńskim.  
Po agresji sowieckiej na Polskę uciekła konno na 
Węgry, gdzie spotkała Jana Mazurkiewicza – wstąpiła 
do ZWZ, a następnie do AK. Była kurierką na Węgry, 
szefem struktur ZWZ w kraju. Ranna w Powstaniu 
Warszawskim trafiła do obozu na terenie Niemiec. 
Po wyzwoleniu przez Amerykanów wróciła do kraju 
na wieść, że Mazurkiewicz został aresztowany przez 
UB. Już wtedy współpracowała z rządem w Londynie. 
Aresztowana przez UB w 1948 po okrutnym śledztwie 
została zamordowana 21 września 1949 roku.

BĄDŹ WIERNY,       80’ 
IDŹ I PAMIĘTAJ      
 
reż .  Łukasz Bindek, Piotr Zarębski

Fabularyzowany film dokumentalny opowiadający 
o bohaterstwie, męczeństwie i trudnej sytuacji 
Polaków, mieszkających na Pomorzu w czasie  
II wojny światowej i w początkach komunizmu.

BRUTUS, CZARNOCKA, MARIA…. 
SIATKA PUŁKOWNIKA GANO   46’  
 
reż .  Grażyna Czermińska

Polscy agenci i szpiedzy w czasie II wojny światowej: 
Roman Czerniawski (Armand, Brutus), Mieczysław  
Słowikowski (Rygor), Halina Szymańska (Marie Clnat 
Czarnocka), Władysław Śliwiński (Maria/Leon Śliwiński) 
oraz Bolesław Jean (Bol). Film przybliża też postać płk. 
Stanisława Gano, szefa Oddziału II Sztabu Naczelnego 
Wodza w Londynie, który nadzorował prace agentów.

HISTORIA JEDNEJ        31’ 
FOTOGRAFII      
 
reż .  Wojciech Królikowski 

Historia życia Marii Kwaśniewskiej polskiej oszczep-
niczki, brązowej medalistki olimpijskiej w rzucie 
oszczepem na XI Igrzyskach Olimpijskich w 1936 r. 
w Berlinie. Dzięki swojej postawie, odwadze i za-
angażowaniu oraz osiągnięciom sportowym Maria 
Kwaśniewska uratowała życie wielu osób – pomaga-
jąc ponad stu więźniom niemieckiego obozu przejścio-
wego Dulag 121 w Pruszkowie, którego więźniowie 
– Powstańcy Warszawscy i wysiedleni mieszkańcy 
Warszawy trafiali na roboty przymusowe w głąb  
Rzeszy, lub zsyłani byli do obozów koncentracyjnych.

JOANNA GRYZIK      25’ 
– ŚLĄSKI KOPCIUSZEK    
 
reż .  Anna Popek

Film opowiada nieznaną szerzej historię Śląskiego 
Kopciuszka, czyli Joanny Gryzik. Gdy uboga półsiero-
ta trafia do domu potentata przemysłowego Karola 
Goduli, zmienia się jej życie. Odbiera staranną eduka-
cję, rozwija zdolności i w końcu dziedziczy potężny 
spadek. Pomnaża pieniądze swojego dobroczyńcy, 
rozwija przemysł na Górnym Śląsku, ale pamięta  
też o działalności społecznej i dobroczynnej.
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KONSPIRATOR     88’  
 
reż .  Sławomir Koehler

Film dokumentalny poświęcony działaczom gdańskiej 
Solidarności. Bazując na życiorysie Andrzeja Micha-
łowskiego i jego wspomnieniach, współorganizatora 
strajków w Porcie Gdańskim, autor stara się przybliżyć 
widzom kulisy życia w solidarnościowym podzie-
miu w latach 80-tych. Główny bohater przez kilka 
lat ukrywał się przed bezpieką i nadal brał aktywny 
udział w antykomunistycznej konspiracji. Inscenizacje 
z udziałem aktorów przybliżają szczególną atmosferę 
lat osiemdziesiątych i wydarzenia solidarnościowej 
walki, dla której nie jeden z bohaterów poświęcił swoje 
szczęście rodzinne, czy karierę zawodową.

 
Po filmie „Konspirator” rozmowa z udziałem reżysera 
Sławomira Koehlera

KRWAWY ŚLAD     52’  
 
reż .  Ewa Żmigrodzka 

W czasie powstania warszawskiego hitlerowcy 
zwozili do więzienia w Pomiechówku zatrzymanych 
mieszkańców Warszawy i różnych innych miejsco-
wości podwarszawskich . Przywożono tu również 
powstańców z Puszczy Kampinoskiej. Film opo-
wiada o wydarzeniach z 30 lipca 1944 r. kiedy to po 
ofensywie Armii Radzieckiej, która zbliżała się do 
rejonu Pomiechówka, Niemcy w popłochu zaczę-
li likwidować więzienie. Rozstrzelano wówczas 
wszystkich przebywających tam więźniów, spalono 
i zniszczono dokumenty, samo więzienie hitlerowcy 
zdemolowali i opuścili.

„Bądź wierny, idź i pamiętaj”
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MARZYCIEL.  
KORNEL MORAWIECKI     52’  
 
reż .  Marcin Bradke 

Film dokumentalny o Kornelu Morawieckim, zreali-
zowany już po śmierci głównego bohatera. Twórcy 
skoncentrowali się na jego życiu prywatnym,  
jakim był człowiekiem, ojcem i przyjacielem. 

MROKI CZARNEGO LASU     80’  
 
reż .  Wacław Kujbida 

Film nie tylko opowiada o jednej z najmroczniej-
szych akcji ludobójstwa niemieckiego na Polakach 
w czasie okupacji Polski, ale również przybliża  
bestialstwo obu okupantów, jakie dotknęło 
wschodnie ziemie dawnej Rzeczypospolitej.

NAD RUDNIKIEM GROZA    30’  
 
reż .  Artur Janicki 

W 1947 roku uczniowie gimnazjum w Rudniku  
nad Sanem, harcerze, zawiązali organizację zbrojną 
„Orlęta” dla walki o „Polskę Chrystusową, wolną 
i niepodległą”. Ponad stu członków, zorganizo-
wanych w konspiracyjne piątki, niszczyło propa-
gandowe materiały komunistyczne, kolportowało 
ulotki, plakaty i broszury. W 1948 roku po akcji na 
kasę kolejową złapano jedno ranne Orlę i za sprawą 
przejętych notatek aresztowano pozostałych człon-
ków organizacji. W śledztwie poddano wszystkich 
torturom. Zapadły wyroki od 5 do 15 lat więzienia.

„Marzyciel. Kornel Morawiecki” 
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NAZAJUTRZ                       53’  
 
reż .  Grzegorz Czerniak, Wojciech Saramonowicz

Opowieść o końcu drugiej wojny światowej  
z polskiej perspektywy. Występują naoczni świad-
kowie wydarzeń sprzed 75 lat. Film powstał na 
podstawie notacji historycznych zgromadzonych 
w projekcie „Świadkowie Epoki” oraz materiałów 
archiwalnych Filmoteki Narodowej – Instytutu  
Audiowizualnego, koproducenta filmu. Jego nie-
wątpliwym atutem jest muzyka Krzysztofa Komedy 
z filmu „Prawo i pięść” w reżyserii Jerzego Hoffmana,  
który jest także jednym z bohaterów tego filmu.

O ZWIERZĘTACH      70’ 
I LUDZIACH        
 
reż .  Łukasz Czajka

Celem ogrodów zoologicznych jest ratowanie  
gatunków zagrożonych wyginięciem. Tę funkcję  
w przewrotny sposób realizowało w czasie II wojny 
światowej warszawskie ZOO. Niemcy część zwie-
rząt zabili, a inne wywieźli do Rzeszy. Opuszczone 
stajenki, budki i woliery zajął gatunek najbardziej 
zagrożony podczas działań wojennych – człowiek. 
Żydzi uciekający przed niechybną śmiercią  
oraz żołnierze Armii Krajowej ukrywali się dzięki 
pomocy Jana Żabińskiego, dyrektora ZOO.

ORZECH – ZAWSZE      70’ 
CHCIAŁEM BYĆ WŚRÓD LUDZI 
 
reż .  Magdalena Piejko, Damian Żurawski

Dokument opowiadający o kultowym, wrocławskim 
duszpasterzu akademickim księdzu Stanisławie 
Orzechowskim „Orzechu”. Podtytuł „zawsze chcia-
łem być wśród ludzi” to jedna z dewiz głównego 
bohatera zaangażowanego w setki inicjatyw 
tworzących niezwykły duchowy koloryt Wrocławia 
oparty o silne wspólnoty i żywą wiarę. Unikatowe 
materiały archiwalne ukazują kilka najważniejszych 
wątków z arcybogatego życia tego niezwykłego 
kapłana, takich jak słynna msza na wrocławskiej 
Zajezdni autobusowej, udział w strajku głodowym 
kolejarzy, współpraca z wrocławską „Solidarno-
ścią”, pielgrzymki do Częstochowy czy budowanie 
jednego z najważniejszych wrocławskich studenc-
kich ośrodków duszpasterskich – D.A. Wawrzyny.

POCAŁUNEK NUMERU               12’ 
131468 (PROF. WŁODZIMIERZ 
FIJAŁKOWSKI)     
 
reż .  Grażyna Zielińska

Film o wielkim Polaku, misjonarzu, świadku 
prawdy, więźniu obozów zagłady, ginekologu 
i położniku, etyku, twórcy szkoły rodzenia, wreszcie 
człowieku-wojowniku o dzieci poczęte metodą 
„non violace”, który kochał ludzi i prometejskim 
wysiłkiem potrafił przebaczyć koszmar i traumę 
wojenno-obozową swoim oprawcom, „porażony-
-odmieniony” pocałunkiem czteroletniego  
niemieckiego dziecka 15 lat po wojnie.



50 /2020

FILMY KONKURSOWE

PRAWO DO POLSKI     50’ 
– ŚLĄSK CIESZYŃSKI                 
 
reż .  Dariusz Walusiak

Film opowiada o mało znanych wydarzeniach, 
jakie rozegrały się przed stu laty na południowych 
krańcach Polski. To właśnie Cieszyn jako jedno 
z pierwszych miast uznał swoją przynależność  
do odradzającego się Państwa Polskiego.  
30 października 1918 roku Rada Narodowa 
Księstwa Cieszyńskiego proklamowała uchwałę 
o przynależności tych ziem do Rzeczpospolitej. 
W konsekwencji propolskich działań w styczniu 
1919 roku wybucha krótka lecz krwawa  
wojna polsko-czeska.

RYMKIEWICZ      51’ 
– HISTORIA I METAFIZYKA      
 
reż .  Beata Netz, Przemysław Dakowicz

Życie Jarosława Marka Rymkiewicza opowiedzia-
ne przez wydarzenia i miejsca, jakie przywołuje  
on w swoich utworach. Próba zdefiniowania, czym 
dla literatury polskiej, kultury i życia intelektualne-
go jest twórcza obecność Rymkiewicza w ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat. Syntetyczne  
spojrzenie na jego olbrzymi dorobek.

SPRAWIEDLIWOŚĆ                49’  
 
reż .  Mariusz Pilis

Polska w czasie II wojny światowej poniosła  
największe straty biologiczne i materialne.  
2/5 polskich dóbr kultury straciliśmy bezpowrotnie, 
a także ponad połowę terytorium kraju. Niemcy 
zdewastowali polskie ziemi i nigdy nie zadość-
uczynili za swoje przestępstwa i zbrodnie. Od kilku 
lat prowadzone są prace, które mają przybliżyć 
polskiej opinii publicznej, ale i światu ogrom strat, 
których doznała Polska w czasie wojny. Budzi  
to szerokie protesty zarówno w Polsce jak 
i w Niemczech. Film próbuje znaleźć odpowiedź  
na szereg fundamentalnych pytań o sprawiedli-
wość i zadośćuczynienie.

TABLICA PANI ANI                45’  
 
reż .  Marek Lyszczyna, Sebastian Reńca

Anna Walentynowicz, legendarna działaczka NSZZ 
Solidarność, miała liczne związki ze Śląskiem, 
począwszy od spotkania w hali widowiskowo-spor-
towej „Spodek” w październiku 1980 roku, przez 
„Dzień Hutnika” w hucie ołowiu i cynku w Miastecz-
ku Śląskim 3 maja 1981 roku, po próbę zamon-
towania tablicy poświęconej pamięci dziewięciu 
górników, ofiar pacyfikacji „Wujka”, za co trafiła  
do więzienia. Film przedstawia te, wciąż jeszcze 
mało znane wątki z życia Anny Walentynowicz.

„Prawo do Polski – Śląsk Cieszyński”
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TAJEMNICE JOACHIMA            52’  
 
reż .  Andrzej Ciecierski

Historia życia gdynianina Joachima Joachimczy-
ka. W 1939 roku walczył w kampanii wrześniowej 
w rejonie Gór Świętokrzyskich. Podczas okupacji 
przebywał w Warszawie, gdzie uratował kilka osób 
pochodzenia żydowskiego. Był fotoreporterem 
AK w czasie Powstania Warszawskiego. Wykonał 
wówczas tysiące zdjęć, które przez kilkadziesiąt lat 
były zakopane w ogrodzie przy domu. Dziś może-
my oglądać je w Muzeum Powstania Warszawskie-
go. Joachimczyk był też ostatnim komendantem 
Tajnego Hufca Harcerzy w Gdyni, pomysłodawcą 
i jednym z wykonawców akcji B-2, dzięki której 
zdobycie Gdyni przez wojska rosyjskie odbyło się 
bez większych strat w mieście.

TO BYŁ LIPIEC 1945               52’  
 
reż .  Waldemar Czechowski

Film jest opowieścią o drugiej, zaraz po Katyniu, 
tragedii Polaków, która wydarzyła się w lipcu 1945. 
Wojska Armii Czerwonej, NKWD, MO i jednostek 
WP zorganizowały obławę na oddziały różnych 
jednostek partyzanckich Suwalszczyzny, Podlasia 
i Puszczy Augustowskiej. Dokument rekonstruuje 
postacie porwanych ofiar i ich ostatnich dni życia 
dzięki opowieściom rodzin i świadków. Historię 
Obławy, w postaci animowanego komiksu, naryso-
wał więzień Zakładu Penitencjarnego z Suwałk. 

„To był lipiec 1945”
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TU JEST POLSKA         55’ 
CZYLI NIE MA WOLNOŚCI  
BEZ SOLIDARNOŚCI                         
 
reż .  Krzysztof Nowak

Film przedstawia historię Solidarności w konspi-
racji, po wprowadzeniu stanu wojennego, w latach 
1982-1987. Autorzy prezentują obraz ruchu oporu 
organizowanego przez antykomunistyczną opozy-
cję przeciwko komunistycznej dyktaturze reżimu 
Wojciecha Jaruzelskiego. Przed kamerą wspominają 
tamten czas walki w obronie praw człowieka i oby-
watela m.in. Andrzej Gwiazda, Krzysztof Wyszkow-
ski, Czesław Bielecki , Andrzej Nowak, Piotr Semka, 
Maciej Łopiński, Marek Jurek, Barbara Fedyszak 
Radziejowska, Wojciech Stawiszyński.
W filmie znalazły się także unikalne archiwalne  
materiały filmowe Służby Bezpieczeństwa oraz  
dokumentacja fotograficzna obrazujące odwagę  
i determinację ludzi Solidarności w czasach,  
gdy system komunistyczny usiłował zdławić  
wolnościową rewolucję przy pomocy wojska,  
milicji i represji sądowych. Przypomniano także  
rolę papieża Jana Pawła II oraz księży, którzy  
wspierali Solidarność w tym dramatycznym  
okresie jej historii. 

WIEK W SŁUŻBIE      52’ 
DEO ET PATRIAE        
 
reż .  Grzegorz Linkowski 

Film opowiada o znaczącym dla Polski stuletnim 
dziedzictwie i współczesności Katolickiego  
Uniwersytetu Lubelskiego jednej z najważniejszych 
katolickich uczelni na świecie. Jest to żywa do-
kumentalna opowieść pełna unikalnej ikonografii 
i taśm przywołujących nieznane wydarzenia, które 
wywarły wpływ na kształt polskiej inteligencji  
katolickiej i kościoła na przełomie wieków.

Z OŁÓWKIEM I KARABINEM    30’  
 
reż .  Zbysław Kaczmarek

Portret Leona Prauzińskiego, poznańskiego ma-
larza, rysownika i patrioty, uczestnika Powstania 
Wielkopolskiego. Stworzył on niepowtarzalną  
galerię obrazów z Powstania Wielkopolskiego, 
szkicując na gorąco wydarzenia, w których  
uczestniczył. W styczniu 1940 roku został  
za swoje rysunki zamordowany przez Niemców. 
W filmie wykorzystano fragmenty wspomnień  
spisanych przez synów bohatera.

„Wiek w służbie Deo et Patriae”



2020 /53

ZAGŁADA  
REDEMPTORYSTÓW WOLI    22’  
 
reż .  Krzysztof Żurowski

Na początku Powstania Warszawskiego podczas 
Rzezi Woli Niemcy rozstrzelali wszystkich redemp-
torystów z klasztoru na ul. Karolkowej w Warsza-
wie. Chwilę po ich zgładzeniu akcja masowych 
mordów została wstrzymana. Był to największy 
mord na zakonnikach w czasie II wojny światowej.

ZWYCZAJNY KRAJ     52’  
 
reż .  Tomasz Wolski

Film „found footage”, oparty na materiałach  
nagranych przez milicjantów oraz oficerów polskich 
służb bezpieczeństwa, którzy w niecodzienny spo-
sób zarejestrowali portret komunistycznej Polski. 
Byli wszędzie, starając się pozostać niewidzialny-
mi. Filmowali z ukrycia w restauracjach, na ulicy, 
w sklepach. Podsłuchiwali rozmowy telefoniczne. 
Nagrywali nielegalną rozlewnię paliwa, spotkania 
kochanków w hotelu. Rejestrowali przesłuchania, 
podczas których szantażując, łamali przesłuchiwa-
nego i zmuszali do współpracy. Twórcy zapraszają 
na podróż w czasie do epoki, kiedy to, co prze-
rażające i niezwykłe było codziennością. Podróż 
w czasie czy odbicie dzisiejszej rzeczywistości?

„Zwyczajny kraj”
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Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana 
Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego to pań-
stwowa instytucja kultury powołana do życia 17 lutego 
2020 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego premiera Piotra Glińskiego. 

Koncentrując się na reprezentowanym przez swych 
patronów dorobku myśli narodowej, katolicko-społecz-
nej i konserwatywnej, IDMN uczestniczy w realizacji 
szeroko rozumianej polityki pamięci. Przedstawiciele 
wymienionych nurtów ideowo-politycznych należeli do 
polskiej elity intelektualnej XX w. Tworzyli zręby naszej 
państwowości. Organizowali życie społeczne i gospo-
darcze. Animowali polską naukę, oświatę i kulturę. 

Ich dorobek ideowy i organizacyjny został brutalnie 
przerwany za sprawą niemieckich i sowieckich repre-
sji. Przez lata trwania PRL nie mógł się odrodzić. Łaty 
„faszystów” i „reakcjonistów” przyszywane endekom, 
chadekom i konserwatystom przez komunistyczną 
i postkomunistyczną propagandę przysłonić miały 
decydującą rolę, jaką odegrali w formowaniu nowocze-
snej, wszechstanowej wspólnoty narodowej oraz ich 
niepodważalne zasługi dla odzyskania i zachowania 
naszej niepodległości. Także i dzisiaj, w świecie globa-
lizacji i multikulturowych eksperymentów, obrona pol-
skiej integralności i tradycji bywa uważana za przejaw 
ksenofobii, a wyrażona przez Dmowskiego implikacja 
jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie nie 
wydaje się wcale oczywista. 

IDMN ma zatem ważną misję do spełnienia. Jest 
nią zarówno wypełnianie „białych plam” polskiej pamię-
ci i walka z jej stereotypami, jak i podjęcie próby prze-
łożenia na współczesność zaniedbanego dziedzictwa. 
Nowa instytucja kultury tworzy i realizuje programy 
edukacyjne, prowadzi działalność naukową, wydawni-
czą i dokumentacyjną. Organizuje wystawy, konferencje 
i konkursy. Inicjuje powstawanie dzieł narodowej kultu-
ry. Instrumentem wspierania projektów zewnętrznych 
stanie się niebawem Fundusz Patriotyczny i cyklicznie 
ogłaszane przez IDMN konkursy „Wolność po polsku”. 

PROF. DR HAB. JAN ŻARYN   
 
Dyrektor IDMN
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W latach 1944-1945 w budynku przy ulicy Strzelec-
kiej 8 mieściła się Kwatera Główna NKWD w Polsce, 
a w latach 1945-1948 areszt Wojewódzkiego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego. 

W piwnicach tego budynku brutalnie przesłuchi-
wano i  mordowano żołnierzy polskiego podziemia 
antykomunistycznego. W lutym 2020 roku Instytut Pa-
mięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu otworzył w tym miejscu Izbę 
Pamięci, która jest symbolicznym upamiętnieniem 
miejsc zbrodni komunistycznych Polsce. W latach 
1944-1956 na terenie naszego kraju istniało wiele taj-
nych więzień i aresztów, które były miejscami kaźni 
i  cierpienia osób sprzeciwiających się sowietyzacji 
Polski. Izba Pamięci przy ulicy Strzeleckiej 8 w War-
szawie jest więc reprezentantem wszystkich miejsc 
zbrodni komunistycznych rozsianych po całej Polsce.

W piwnicach Izby Pamięci znajdują się zachowa-
ne w formie nienaruszonej ślady po dawnym areszcie 
WUBP w Warszawie oraz inskrypcje będące dowodem 
cierpienia ofiar reżymu komunistycznego, co czyni to 
miejsce unikalnym w skali całego kraju. Piwnice w ka-
mienicy przy ulicy Strzeleckiej 8 – to miejsce, którego 
w dokumentacji komunistycznego resortu bezpieczeń-
stwa nigdy nie było, miejsce, które mówi o tym jak 
wyglądało zniewolenie Polski po 1944 roku, miejsce, 
w którym historia została wyryta na ścianie. 

Na parterze Izby Pamięci prezentowana jest ska-
la represji komunistycznych na przygotowanej przez 
Oddział IPN w Warszawie stałej ekspozycji pt. „Czer-
wona mapa Warszawy”. Izba Pamięci IPN Strzelecka 
8 prowadzi działalność o charakterze edukacyjnym, 
związaną głównie z historią represji komunistycz-
nych w Warszawie jak też gromadzi informacje doty-
czące zbrodni komunistycznych w skali całej Polski. 
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CHŁOPIEC Z WILNA               27’  
 
reż .  Marzena Bakowska

Wojna przerwała spokojne życie 9-latka. Skończyła 
się nauka w szkole i zaczęła praca. Mimo że był 
dzieckiem, musiał zarabiać na utrzymanie rodziny. 
Dopiero po wojnie uzupełnił wykształcenie. Został 
historykiem. Bohaterem audycji jest prof. Włady-
sław Zajewski, który badał dzieje Gdańska w okre-
sie napoleońskim. Swoje przeżycia z czasów wojny 
opisał w tomiku poetyckim. 

FORT III POMIECHÓWEK    10’ 
– GORSZY NIŻ AUSCHWITZ         
 
reż .  Karol Darmoros

„W czasie wojny przeszedłem 5 obozów  
niemieckich – Pomiechówek był najgorszy”  
– mówi Władysław Grylak, więzień Fortu  
III Pomiechówek. To największe miejsce kaźni  
na północnym Mazowszu. Po wojnie, ze względu 
na wojskowe przeznaczenie, to dawne więzienie 
Gestapo było na kilkadziesiąt lat zapomniane. 
W 2019 roku podjęto starania, by fort stał  
się miejscem pamięci. Zabiega o to Piotr Oleńczak 
z Fundacji Fort III Pomiechówek, pełnomocnik 
wojewody mazowieckiego ds. kombatantów  
i osób represjonowanych.
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MATKO BOSKA WYRATUJ   34’  
 
reż .  Urszula Żółtowska-Tomaszewska

Przy Strzeleckiej 8, na przełomie 1944/45 roku była 
katownia. Przebywający tam żołnierze podziemia 
chyba nie wierzyli, że przeżyją. Na ścianach piwnic 
pozostały napisy odwołujące się do wiary, która 
towarzyszyła im w tych strasznych dniach. W całej 
Polsce, było około 550 takich miejsc i takich piw-
nic, gdzie NKWD i Wojskowa Informacja znęcały 
się nad aresztowanymi. IPN walczy o to, żebyśmy 
o takich miejscach pamiętali.

KURIERZY      47’  
 
reż .  Cezary Galek

FW polskich Tatrach i na Słowacji przez ponad  
10 lat działa się historia szerzej nieznana, której ślady 
pojawiły się do tej pory tylko w nielicznych publika-
cjach. Po latach nie jest też tajemnicą, że osobiście 
wspierał te działania Jan Paweł II. Wielu późniejszych 
kurierów wspomina, że zachętą były dla nich słowa 
Papieża-Polaka skierowane do Słowaków w Nowym 
Targu podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny 
i przeżycia poprzedników, legendarnych kurierów 
tatrzańskich z czasów II wojny światowej. Od papie-
skich słów do upadku komunizmu w 1989 roku przez 
Polskę, a szczególnie Tatry, wiodły tajne szlaki prze-
rzutu wydawnictw religijnych w języku słowackim 
z Europy Zachodniej dla zniewolonego, podziemnego 
Kościoła na Słowacji. Młodzi ludzie w plecakach 
wynosili wysoko w góry Pismo Święte, katechizmy 
i filmy, religijne książki, a także Kartę Praw Człowieka, 
która dla zdominowanego przez komunistów narodu 
była zupełnie czymś nowym.

ODKOPANE LOSY.                  27’ 
TAJEMNICE WESTERPLATTE     
 
reż .  Anna Rębas

Jesień 2019 roku. Gdańscy historycy i archeolodzy 
pracują na Westerplatte. Na początku września 
odkopują szkielety obrońców w miejscu, gdzie stała 
wartownia nr 5. Rozpoczyna się swoista wojna 
o Westerplatte. Władze Gdańska bagatelizują 
odkrycie. Po raz pierwszy prezydent miasta pojawia 
się tam po trzech miesiącach. Pierwszy i ostatni 
raz. Tymczasem  prace archeologów pokazują nowe 
tropy. Kim byli odnalezieni na Westerplatte? Czy 
seria odkryć szczątków stanowić będzie przełom 
w pracach historyków. Prace identyfikacyjne prowa-
dzi Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

PIEKIELNA ZIEMIA      28’  
 
reż .  Kamil Hypki

Dramatyczne wspomnienia z Ravensbrück. 
W nagraniach do audycji wzięła udział m.in. 
kpt. Joanna Kiąca-Fryczkowska, która w czasie 
Powstania Warszawskiego była łączniczką AK, 
a potem została wywieziona do Ravensbrück 
i Bergen Belsen. Nagrania odbyły się podczas 
wizyty na terenie byłego obozu, w której udział 
wzięły m.in. byłe więźniarki oraz ich rodziny.
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SZEŚCIU Z ŻAGANIA                   30’ 
 
reż .  Kamil Hypki

Opowieść o sześciu polskich lotnikach, którzy brali 
udział w słynnej „Wielkiej ucieczce” z niemieckiego 
Stalagu Luft 3 w Żaganiu w marcu 1944 roku. Wszyscy 
zostali złapani i rozstrzelani na osobisty rozkaz Hitlera. 
W nagraniach do audycji brali udział: Anna Krystko-
wiak, bratanica kpt. naw. Włodzimierza Kolanowskiego 
(jeden z uciekinierów), Marek Łazarz, dyrektor  
Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu, populary-
zator historii „Wielkiej ucieczki”, a także dr Adam 
Pleskaczyński i Adam Kaczmarek – historycy z po-
znańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

TABLICA                                  26’  
  
reż .  Dominik Gil

Opowieść o losach Bronisława Wilgosa pseudonim 
„Wilk” – żołnierza podziemia niepodległościowego 
ziemi hrubieszowskiej, po wojnie pierwszego komen-
danta posterunku Milicji Obywatelskiej w Dubience, 
delegowanego do tej funkcji przez Armię Krajową. 
Jako przedstawiciel Polskiego Państwa Podziemnego 
został zamordowany rękami nowej władzy instalowa-
nej w Polsce przez Sowietów. Po latach peerelowska 
propaganda sięgnęła po jego nazwisko, by podtrzy-
mać ducha władzy ludowej. I choć w pamięci nielicz-
nych trwał nadal jako żołnierz podziemia, patriota, 
który oddał życie za Polskę, to w zbiorowej świado-
mości funkcjonował już jako skutecznie wdrukowany 
symbol utrwalania władzy ludowej. Niespodziewanie 
i przypadkowo błędne koło zatrzymała reporterska  
dociekliwość, a proces dekomunizacji zamiast  
kolejnym płonącym stosem stał się iskrą wyzwalającą 
„Wilka” z okowów zakłamanej historii.

ROZGŁOŚNIA TOPOLÓWKA     27’  
 
reż .  Marzena Bakowska

Radiostacja Topolówka to najprawdopodobniej jedyne 
młodzieżowe radio opozycyjne w PRL. Pierwsza 
audycja została nadana 15 grudnia 1983 roku. Stacja 
powstała w okresie, kiedy nastolatkowie działający 
w opozycji zajmowali się m.in. wydawaniem i kol-
portowaniem ulotek. Radio informowało o akcjach 
opozycyjnych uczniów III Liceum Ogólnokształcącego 
w Gdańsku zw. Topolówką. Topolówka nazywana była 
także Radiem BiT, czyli Radiem Biuletynu Informacyj-
nego Topolówka. Nagrane audycje były przemycane 
do Niemiec i emitowane w Radiu Wolna Europa.

STRZELECKA 8 – ŚMIERĆ             13’ 
NASZYM WYBAWIENIEM               

reż .  Karol Darmoros

Pod koniec lutego 2020 roku Instytut Pamięci  
Narodowej otworzył centrum edukacyjne w miej-
scu dawnej katowni UB i NKWD. Strzelecka 8 
w Warszawie to adres, który przez lata budził  
grozę wśród walczących z komunistycznym reżi-
mem. Po piwnicach będących najgorszym miej-
scem sowieckiej katowni oprowadza dr Tomasz  
Łabuszewski z warszawskiego IPN, który zaanga-
żował się uratowanie tego aresztu.



ZACHCIAŁO CI SIĘ POLSKI,          31’ 
GÓWNIARZU        
 
reż .  Aleksandra Łapkiewicz

Korespondencja odnaleziona w piwnicy  
przyjaciółki wciągnęła autorkę w jej rodzinną historię. 
Z zagmatwanych opowieści, a także zawartych 
w listach faktów i emocji, na plan pierwszy  
wysuwa się bohater tej audycji, cichociemny  
Bogdan Juliusz Piątkowski. Poznajemy jego  
życiowe wybory, miłosne historie, służbę  
ojczyźnie, ale też rodzinny dramat ojca i syna  
– odtwarzamy jego historię szukając dokumentów, 
wspomnień i świadków.
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Gdynia,  
gdzie każdy  
Węgier czuje  
się, jak u siebie  
w domu

Dyrektor Arkadiusz Gołębiewski na wybrzeżu Bałtyku 
stworzył „dom kultury” dla Węgrów. Od lat wracamy 
więc do tego domu – na festiwal filmowy Niepokorni 
Niezłomni Wyklęci – gdzie możemy poznać historię 
Europy Środkowej XX wieku i bohaterów dnia codzien-
nego przez dzieła regionalnych twórców filmowych. 
Tu możemy rozmawiać i dyskutować o takich zagad-
nieniach, które określają naszą wspólną przyszłość. 
W tym roku postacią centralną festiwalu jest tragicz-
na postać węgierskiego premiera Pála Teleki. Dla by-
łego premiera Węgier kwestią honoru było nie tylko 
nieuczestniczenie w agresji przeciwko Polsce, ale 
wręcz stworzenie dla polskich uchodźców bezpiecz-
nego, drugiego domu na Węgrzech. „Prędzej wysa-
dzę nasze linie kolejowe, niż wezmę udział w inwazji 

JE ORSOLYA  
ZSUZSANNA KOVÁCS   
 
Ambasador Węgier w Polsce

na Polskę” – stwierdził Teleki, odmawiając Adolfowi 
Hitlerowi poparcia dla planowanej niemieckiej agresji  
na II RP. W depeszy z 24 lipca 1939 roku wyjaśniał, 
że kwestia nieangażowania się jego państwa w akcję 
militarną przeciw Polsce wynika ze względów moral-
nych. Oprócz postaci Pála Teleki możemy uzyskać 
wgląd na, dzisiaj prawie pogrążony w niepamięci, 
wojenny dramat węgierskich kobiet. Dramat filmowy 
Attili Szász, zatytułowany „Wieczna zima”, to hołd zło-
żony pamięci setkom tysięcy ofiar wywiezionych do 
GUŁAGU. Te z nich, którym udało się w graniczący 
z cudem sposób powrócić do ojczystego kraju, skaza-
ne były na milczenie. Dezső Zsigmond jest reżyserem 
filmu, opartego na rzeczywistych tragicznych wyda-
rzeniach, mających miejsce na terenach dzisiejszej 
Ukrainy – a podczas II wojny światowej należącego 
do Węgier – Zakarpacia. Wyreżyserowany na podsta-
wie powieści Zoltana Mihálya Nagy „Bękart Szatana” 
dramat filmowy również przedstawia tragiczny los 
wielu tysięcy węgierskich kobiet. Dla głównej bohater-
ki jedynym rozwiązaniem, przedstawionym w końcu 
filmu jest… obłęd. Niedługo pojawi się wydanie tej 
powieści w języku polskim. Bohaterowie, zaprezento-
wani na Festiwalu NNW, pokonali dyktatury XX wieku 
swoją moralną wielkością. Możemy się na nich wzo-
rować i z tych przykładów czerpać siłę!
 
Dziękujemy, że tu możemy być w domu!
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Wszelkie nagrody – jak pokazuje historia – może otrzymać czasem nawet ten, kto na nie nie zasługuje.

Natomiast festiwal pokazuje filmy z konkretnymi osobami, ich życie i działalność na rzecz wolnej 

Polski – i to jest najcenniejsze, bo nie da się tego podrobić.

Edward Janus

CENY PAMĚTI NÁRODA         6’  
 
reż .  Anna Magdalena Schwarzová,  

Zuzana Demlowa, Martin Búřil, Czechy

Film animowany o Annie Schwarzovej, czeskiej  
karmelitance o żydowskich korzeniach,  
prześladowanej przez reżim komunistyczny.

BOJOWNIK NIEZŁOMNY                20’   

reż .  Arkadiusz Gołębiewski, Polska

Film emitowany w dniu pogrzebu śp. Kornela  
Morawieckiego w TVP. To osobista refleksja 
i wspomnienia życia Bojownika Niezłomnego,  
jakim był Kornel Morawiecki oraz jego  
przesłanie na przyszłość.

PISTOLET DO WYNAJĘCIA, 
CZYLI PRYWATNA WOJNA  
GAN-GANOWICZA                        53’ 
 
reż .  Piotr Zarębski, Polska

Miał siedem lat, kiedy zbłąkana niemiecka kula zabiła 
mu matkę. Kilka lat później ojciec umieścił go w piwni-
cy wraz z kobietami i dziećmi i poszedł walczyć w po-
wstaniu warszawskim. Już nie wrócił. Wkrótce Rafał 
zetknął się z Armią Czerwoną i poraziła go niszczyciel-
ska, bezmyślna, barbarzyńska siła zwycięzców. Odtąd 
– jak mówi – zżerała go nienawiść do „czerwonego”.

DOLINA BOGÓW                131’  
 
reż .  Lech Majewski, Luksemburg/Polska/USA

W tytułowej Dolinie Bogów krzyżują się trzy wątki  
narracyjne:  pierwszy to archaiczna legenda Indian 
Navajo o bogach zamkniętych w skałach doliny  
Valley of the Gods; drugi to historia najbogatszego 
człowieka globu, tajemniczego Wesa Taurosa,  
który dotknięty osobistą tragedią, ukrywa się przed 
światem; trzeci jest historią narratora, Johna Ecasa, 
pisarza, który zmaga się z traumatycznym  
rozstaniem z żoną i twórczym kryzysem. 

Lech Majewski jest w tym roku przewodniczącym  
jury Międzynarodowego Konkursu Filmów Fabularnych  
na Festiwalu NNW
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CHODŹCIE Z NAMI                       24’ 
  
reż .  Ewa Żmigrodzka  Polska

1 maja 1982 roku w Gdańsku i innych miastach 
odbyły się kontrpochody. Skalą wydarzenia  
były zaskoczone nie tylko władze partyjne,  
ale także podziemnej Solidarności, które ich  
nie organizowały. Jednym ze spontanicznie  
wyłowionych organizatorów pochodu był Edward  
Janus, którego poznajemy wraz z innymi uczestni-
kami kontrpochodu pierwszomajowego.

FENOMEN POLSKOŚCI                    46’  

reż .  Alina Czerniakowska, Polska

Film dokumentalny Aliny Czerniakowskiej, laureatki 
tegorocznego Platynowego Opornika, opowiada  
o prof. Bolesławie Orłowskim, który od lat bada 
i propaguje polski wkład w rozwój światowej  
nauki i techniki.

AZ ASSZONY                                    81’        

reż .  János Erdélyi, Dezsö Zsigmond, Węgry

Film opowiada prawdziwą historię, która wydarzyła 
się w czasie węgierskiej rewolucji 1956 roku. Żona 
ukrywa męża w ciasnej komórce na farmie rodziców, 
aby go chronić. Mężczyzna zmaga się z klaustrofo-
bią, tęsknotą i ciągłym poczuciem zagrożenia.

OBROŃCY                            49’  

reż .  Paweł Domański, Polska

Tragiczna historia żołnierzy z Westerplatte,  
poległych i ukrytych w bezimiennych grobach.  
Ich szczątki odnaleźli archeolodzy z Muzeum  
II Wojny Światowej w Gdańsku. Zapoczątkowany 
został proces przywracania im tożsamości.

OKRUCHY WOLNOŚCI         

reż .  Alicja Grzymalska, Polska

Obraz opowiada historię 1989 r. i Solidarności 
Walczącej. W filmie wystąpili świadkowie tamtych 
wydarzeń oraz dr Kamil Dworaczek z IPN, który  
zajmuje się opracowywaniem dokumentów  
o Solidarności Walczącej. 

ZORZA 2                           46’  

reż .  Majka Dłużewska, Polska

W czasie licznych pielgrzymek papież Jan Paweł II 
niezmiennie spotykał się z gorącym przyjęciem 
zgromadzonych tłumów. Wśród prawie dwóch i pół 
tysiąca spotkań w 135 państwach było tylko jedno, 
na którym nie usłyszał braw ani okrzyków sympatii. 
Takiego przyjęcia papież doświadczył w swojej 
ojczyźnie – 12 czerwca 1987 r. w Gdańsku  
pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców.

Gdy wprowadzono stan wojenny miałam zaledwie 

14 lat, ale uczestniczyłam we wszystkich 

patriotycznych manifestacjach. Przygotowywałam 

się  do nich dużo wcześniej. Do szkolnego plecaka 

zawsze wkładałam magnetofon Grundig i aparat Smiena. 

Szłam w pochodzie i nagrywałam wszystko, co się działo wokół. 

Alicja Grzymalska
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AUSCHWITZ               6’  
wyk .  Norbert Smoliński, Gabrysia Ostrowska 

reż .  Konrad Dakowicz

Dzień powszedni znany więźniom obozu Auschwitz: 
wyładunek na rampie, tatuowanie numerów, okrucień-
stwo niemieckich strażników, wszechobecna śmierć, 
trauma obozowa... I powroty cudem ocalonych, po 
latach, na kolejne rocznice uruchomienia tej fabryki 
śmierci przeznaczonej na początku tylko dla Polaków. 
Główne hasło przewodnie – zakończenie każdego re-
frenu – jest parafrazą słów Zofii Nałkowskiej: „NIEMCY 
LUDZIOM ZGOTOWALI TEN LOS…”. W walce o prawdę 
historyczną i obalenie kłamliwej narracji o „polskich 
obozach śmierci” – to najważniejsze na dziś przesłanie.

 

INKA                   4’ 
wyk .  TulaMade 

reż .  Daniel Truszkowski 

Hołd dla bohaterki niezłomnej Danuty Siedzikówny 
„Inki”, sanitariuszki 4 szwadronu 5 Wileńskiej  
Brygady AK. Utwór skomponowany został  
w dniu pogrzebu „Inki” – 28 sierpnia 2016 roku.  
To forma szczerej, czystej chęci zadośćuczynie-
nia Siedzikównie za lata zapomnienia i pogardy, 
z jaką oprawcy pochowali po egzekucji jej ciało, 
bezimiennie pod chodnikiem. To także wyraz naszego 
szacunku dla jej bohaterskiej postawy i próba  
ocalenia jej pamięci dla przyszłych pokoleń.

 

INKA                 4’  
wyk .  Bożena Makowiecka, zespół Zayazd 

reż .  Dominik Rakoczy 

Wspomnienie o życiu i śmierci sanitariuszki „Inki” Danusi 
Siedzikówny, która w trudnych czasach zniewolenia 
walczyła o wolną Polskę i zachowała się jak trzeba.

 

„Auschwitz”
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LEGIONY                         4’  
wyk .  Mateusz Ziółko & Tabb 

reż .  Alan Kępski

W czasach zapomnienia pamiętali. W czasach nienawi-
ści kochali. W czasach niewoli walczyli. Młodzi ludzie 
z pokolenia lat 1914-1916, które dało Polsce Niepodle-
głość. To właśnie o nich opowiadają „Legiony” – impo-
nujący rozmachem film o wchodzących w dorosłość 
chłopakach i dziewczynach, którzy w imię zasad, 
wyznawanych wartości i ideałów nie wahali rzucić się 
w wir walki przeciwko europejskim tyranom. Na tle 
historii I wojny światowej rozgrywa się osobisty dramat 
jego bohaterów. Wielka miłość w trudnych czasach.

 

LONE              4’  
wyk .  Sergii Iuriev 

reż .  Alicja Tabak 

Materiał obrazuje ostatnie lata życia Anny „Lone” 
Mogensen-Masłochy – działaczki polskiego i duń-
skiego wywiadu, która została zamordowana wraz 
z mężem, porucznikiem Lucjanem Masłochą, trzy dni 
po ślubie. Mimo iż w dość młodym wieku opuściła 
swoją pierwszą ojczyznę – Polskę, patriotyczny duch 
pozostał w niej głęboko zakorzeniony, co udowodniła 
przyłączeniem się do polskiej organizacji wywiadow-
czej „Felicja” działającej na terenie Danii. Za swoją 
konspiracyjną działalność została pośmiertnie  
odznaczona srebrnym Krzyżem Virtuti Militari.

 

„Legiony”

W tym roku, z racji tego, że nie ma plenerowej sceny muzycznej, rekompensatą dla twórców jest zorganizowany  

po raz pierwszy przez nas konkurs wideoklipów. Festiwal NNW jest od wielu lat związany ze środowiskiem muzycznym. 

Na naszej scenie występowali m.in.: Lux Torpeda, De Press, TSA, Leszek Możdżer, Tomasz Budzyński, Jan Pietrzak, 

Ania Rusowicz czy Kasia Kowalska. Z powodu sytuacji epidemicznej, podczas XII edycji festiwalu akcenty muzyczne  

zostawiliśmy tylko na galach wieńczących nasze projekty. Dla laureatów konkursów #Młodzi Dla Historii wystąpi Norbert 

„Smoła” Smoliński, a podczas uroczystej Gali zamknięcia Festiwalu NNW zatytułowanej „Głosy wolności” na scenie  

zobaczymy i usłyszymy Angelikę Korszyńską-Górny oraz Darka Malejonka – dyrektora muzycznego wydarzenia.

Arkadiusz Gołębiewski, Dyrektor Festiwalu NNW
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OSTATNI NABÓJ          5’  
wyk .  Zbigniew „Basti” Woźniak,  

Lech Makowiecki 

reż .  Dominik Gudowski 

Ballada (raperski cover) opisuje ostatnie chwile 
życia Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”, 
Żołnierza Wyklętego, żołnierza NSZ i NZW, który 
zginął osaczony podczas obławy przez oddziały 
UB w Szyszkach w kwietniu 1951 roku. W filmie wy-
korzystano urywki filmu „Historia Roja”. Gościnnie 
udział w nagraniu wziął Lech Makowiecki.

 

POWSTANIE          4’  
wyk .  Barbara Lubos 

reż .  Mateusz Znaniecki 

Opowieść sanitariuszki Zofii Książek Bregułowej o walce 
i bohaterstwie powstańców warszawskich oraz jej 
osobistych dramatycznych wspomnieniach i historii.

 

POWSTANIE WARSZAWSKIE.     3’ 
REKONSTRUKCJA 2017           
wyk .  Stowarzyszenie Historyczno--Edukacyjne 

im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich w Halinowie 

reż .  Jarosław Dąbrowski 

Rekonstrukcja epizodów z Powstania Warszawskiego.

 

ROK 966            5’  
wyk .  Lech Makowiecki 

reż .  Lech Makowiecki 

Podsumowanie najważniejszych polskich Victorii  
– od bitwy pod Grunwaldem, przez Wiedeń, Bitwę 
Warszawską, II wojnę światową. Również ostrzeżenie 
przed nadchodzącymi zagrożeniami współczesnymi.

 

MILION BOHATERÓW            3’33’  
wyk .  Tadeusz Polkowski – Tadek Firma Solo 

reż .  Krzysztof Brożek 

Losy polskiego żołnierza i partyzanta od 1939 roku.  
Klip zachęca do odwiedzenia Muzeum AK w Krakowie.

 

NA WOJENKĘ POSZLI             4’ 
CHŁOPCY                         
wyk .  Hanna Telega 

reż .  Arkadiusz Pater 

Piosenka 9. kompanii Dywersji Bojowej AK „Żniwiarz” 
przez wiele lat była zapomniana, nie śpiewano jej, nie 
była też w panteonie sławnych piosenek powstań-
czych. Dzięki informacjom jednego z powstańców 
warszawskich Jerzego Leonowicza ps. Żbik udało 
się odtworzyć tę piosenkę i nagrać w nowej aranża-
cji. W piosence wykorzystano obrazy z filmu „Żbik 
Powstaniec z Żoliborza”.

 

ODDAJMY HOŁD       4’ 
ROTMISTRZOWI  
WITOLDOWI PILECKIEMU      
wyk .  Krystian Lachor 

reż .  Krystian Lachor 

Wideoklip przedstawiający postać rotmistrza Witolda 
Pileckiego jako bohatera oraz wzór do naśladowa-
nia. To forma podziękowania młodego pokolenie, 
które żyje w wolnej Polsce za miłość do ojczyzny, 
ofiarę swojego bezcennego życia, a także zasługi 
dla całego narodu Polskiego.
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ROTMISTRZ PILECKI         6’  
wyk .  Tomasz Kuś & Nordica 

reż .  Iwona Olszówka 

Wideoklip ukazuje życie rotmistrza jako oddanego 
męża i ojca, niezłomnego żołnierza i dobrowolnego 
ochotnika do obozu KL Auschwitz. Potem przeno-
simy się do niemieckiego obozu koncentracyjnego, 
oglądamy tworzenie obozowej konspiracji i wreszcie 
ucieczkę bohatera. Na koniec komunistyczne więzie-
nie, brutalne przesłuchania oraz scena pożegnania 
z żoną, podczas której wręcza jej mały grzebyk. 

 

TYLKO WE LWOWIE          3’  
wyk .  Przemysław Majewski 

reż .  Piotr Lech 

Teledysk został nakręcony we Lwowie, a utwór 
wchodzi w skład płyty ,,Międzywojenna nuta’’,  
na które autor „wskrzesił” szlagiery międzywojnia 
w nowej, rapowej aranżacji.

 

WICHURA              
wyk .  Łukasz Andrzej Golenia OPOLAK 

reż .  Michał Patecki  

Piosenka i teledysk przedstawiają losy Leona  
Wesołowskiego, ps. Wichura – dowódcy oddziału par-
tyzanckiego Zielony Trójkąt. Oddział związany był z AK 
i działał w rejonie powiatu wrzesińskiego do listopada 
1945 roku. Wichura zginął w zasadzce zastawionej 
przez UB. Przez lata był postacią zapomnianą, dopiero 
w ostatnich latach dzięki lokalnym historykom  
i regionalistom przywrócono o nim pamięć.

 

Z PODNIESIONĄ GŁOWĄ           4’  
wyk .  Projekt Patryoci – Pampeluna4P 

reż .  Marcin Maślanka 

Wideoklip o Żołnierzach wyklętych. Pojawiają 
się w nim zdjęcia żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady 
AK, a kolejne sceny składają się na historię walki 
małego oddziału partyzanckiego. Jest też wątek 
przyjaźni, miłości, śmierci, zemsty, zdrady  
i prześladowania żołnierzy II Konspiracji. 

„Tylko we Lwowie”
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PANELE DYSKUSYJNE I WYDARZENIA PLENEROWE

DMOWSKI I PADEREWSKI JAKO 
OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI  
 
Projekty multimedialne

Prezentacja z udziałem prof. Jana Żaryna, dyrektora 
Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana 
Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego

WIN – TRZY OBSZARY,  
TRZY POMYSŁY  
NA ORGANIZACJĘ  
 
prowadzący :  Jan Ruman, redaktor  
naczelny Biuletynu IPN 
uczestn icy :  dr hab. Filip Musiał, IPN Kraków; 
dr Tomasz Łabuszewski, IPN Warszawa;  
dr Kazimierz Krajewski, IPN Warszawa

1920. PRAWDZIWY CUD  
NAD WISŁĄ. POMOC WĘGIERSKA  
 
prowadzący :  Tomasz Łysiak 
uczestn icy :  JE Orsolya Kovacs, ambasador 
Węgier; dr Jarosław Szarek, prezes IPN;  
red. Grzegorz Górny; prof. Jan Żaryn, dyrektor 
Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana 
Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego; 
poseł Piotr Babinetz, przewodniczący rady Instytutu 
im. Wacława Felczka  
Panel Instytutu Współpracy Polsko-
Węgierskiej im. Wacława Felczaka 
 

POLSKA SZUKA BOHATERÓW 
(Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN)  
 
Panel z udziałem prof. Krzysztofa Szwagrzyka, 
wiceprezesa IPN, i jego ekipy z Biura Poszukiwań  
i Identyfikacji IPN

KINO CZESKIE – OCALIĆ PAMIĘĆ  
 
Spotkanie z Olgą Sommerową
 
Think thank z udziałem filmowców, 
przedstawiciele polskiego i zagranicznego 
biznesu filmowego, producentów, 
dystrybutorów oraz organizacji i instytucji 
państwowych zwązanych z filmem

JAK MÓWIĆ O HISTORII? 
KATOWNIA NKWD  
NA STRZELECKIEJ  
 
Rozmowa z udziałem dr Marty Milewskiej,  
kierownikiem Izby Pamięci na Strzeleckiej

„W tym roku w czeskiej Pradze odbędzie się po raz pierwszy podobny, choć skromniejszy festiwal 

– powstały z inspiracji Festiwalem Filmowym NNW. Jest to dla nas łatwiejsze zadanie, ponieważ 

Arkadiusz Gołębiewski i jego przyjaciele pokazali nam, jak przygotować takie wydarzenie!”

Dr Petr Blažek, historyk, wieloletni Przyjaciel Festiwalu Filmowego NNW



Podczas jednego z paneli dyskusyjnych XII edycji Festiwalu 
Filmowego NNW w Gdyni będzie można spotkać się z prof. 
Krzysztofem Szwagrzykiem, Dyrektorem Biura Poszukiwań 
i Identyfikacji IPN. 

W jakich miejscach prowadzone są w tym roku  
prace poszukiwawcze?
W planach na ten rok wyznaczyliśmy ponad 70 miejsc po-
szukiwań. Niestety pandemia wpłynęła również na nasze 
prace i liczba ta ulegnie zmianie, natomiast z pewnością 
kilkadziesiąt lokalizacji zostanie przebadanych. W wielu 
z nich prowadziliśmy już badania w tym roku, m.in. w wię-
zieniu przy Rakowieckiej w Warszawie, na terenie Sztumu, 
Białegostoku czy w Lublinie.

Jakie prace zostały zaplanowane na drugą połowę  
bieżącego roku?
Najważniejsze prace prowadzimy w Warszawie w miejscu 
więzienia karno-śledczego nr III przy ul. Namysłowskiej, 
zwanego zwyczajowo Toledo. We wrześniu rozpoczęliśmy 
tam prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. W tym miej-
scu w sposób szczególny splata się historia czasów car-
skich, I wojny światowej oraz okresu terroru niemieckiego 
i komunistycznego. Wierzymy, że nasze prace przyniosą  
pozytywne efekty.

Czekamy też cały czas na możliwość rozpoczęcia prac 
na terenach Ukrainy i Białorusi. Ich powodzenie zależy od 
bardzo wielu czynników, jednak nie ustajemy w staraniach 
licząc na to, że taka możliwość w końcu się pojawi. 

Zainteresowanych zgłębieniem tematu prac Pana zespołu, 
zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym.
Jako wieloletni gość Festiwalu NNW przywykłem już, 
że w ostatnie dni września każdego roku spotykamy się 
w Gdyni. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że mógłby on nie 
istnieć. Stwarza bowiem szczególne warunki i przestrzeń 
do spotkania ludzi zatroskanych losami naszego państwa, 
zainteresowanych polską historią, którzy chcą o niej dys-
kutować, a wszystko to we wspaniałej atmosferze. Myślę,  
że nie będę odosobniony mówiąc, że dobrze tu być.

Nie ustajemy  
w staraniach

KOŚCIÓŁ I WOLNOŚĆ WYZWOLENIE 
BLOKU KOMUNISTYCZNEGO  
– POLSKA, WĘGRY I INNE KRAJE  
 
prowadzący :  prof. Jan Żaryn, dyrektor Instytutu 
Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana 
Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego 
uczestn icy :  dr Jarosław Szarek, prezes IPN; 
Petr Blažek, historyk, Instytut Badań nad 
Reżimami Totalitarnymi; dr Pál Attila Illés,  
I radca, zastępca Szefa Misji Ambasady 
Węgier w Warszawie; Goran Andrijanić, 
komentator i publicysta; red. Grzegorz  
Górny, publicysta  
Panel Instytutu Współpracy Polsko-
Węgierskiej im. Wacława Felczaka

POLSKI GEN WOLNOŚCI 
INSPIRACJĄ DLA WĘGIERSKIEJ 
OPOZYCJI  
 
prowadzący :  red. Grzegorz Górny 
uczestn icy :  dr Imre Molnár, MSZ Węgier; 
Paweł Nowacki, producent filmowy i telewizyjny, 
Piotr Jegliński, założyciel Wydawnictwa 
Editions Spotkania; Jerzy Skrzypczyk 
Panel Instytutu Współpracy Polsko- 
-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

WĘGRZY I POWSTANIE 
WARSZAWSKIE  
 
uczestn icy :  Tadeusz Pawlicki, reżyser;  
Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania 
Warszawskiego;  dr Pál Attila Illés, I radca, 
zastępca Szefa Misji Ambasady Węgier 
w Warszawie; prof. Jan Żaryn, dyrektor 
Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej 
im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana 
Paderewskiego Panel Instytutu Współpracy 
Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka
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 Miejsca i terminy paneli podane są w programie Festiwalu NNW i na stronie internetowej  
 www.festiwalnnw.pl 

OTWARCIE WYSTAWY  
„POLSKO-WĘGIERSKIE 
ZMAGANIA Z KOMUNIZMEM”  
 
prowadzący :  red. Grzegorz Górny 
uczestn icy :  JE Orsolya Kovacs, ambasador 
Węgier; dr Jarosław Szarek, prezes IPN;  
dr Pál Attila Illés, I radca, zastępca Szefa Misji 
Ambasady Węgier w Warszawie

JAKA EUROPA?  
 
prowadzący :  red. Jacek Karnowski 
uczestn icy :  prof. Zdzisław Krasnodębski, 
europoseł; prof. David Engels, historyk  
belgijski, wykładowca na Université libre  
de Bruxelles; Lech Majewski, reżyser;  
red. Bronisław Wildstein; prof. Jan Żaryn, 
dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli  
Narodowej im. Romana Dmowskiego  
i Ignacego Jana Paderewskiego 

OTWARCIE WYSTAWY  
ZDJĘĆ JOHNA VACHONA 
„PACYFIKACJA WĄWOLNICY”  
 
prowadzący :  prof. Tomasz Panfil, IPN 
uczestn icy :  Sławomir Rybałtowski, 
depozytariusz polskich zdjęć Johna Vachona; 
Marcin Łaguna, wójt Wąwolnicy

BIAŁORUŚ – NADZIEJE,  
EMOCJE, GEOPOLITYKA  
 
Panel z udziałem opozycjonistów białoruskich, byłych 
polskich działaczy Solidarności i publicystów

KONKURS ARCHIWUM IPN 
„WIDZIAŁEM WOJNĘ”  
 
Prezentacja zwycięskiej pracy konkursu Archiwum 
IPN na etiudę filmową „Widziałem wojnę” z udziałem 
Marzeny Kruk, dyrektor Archiwum IPN

TO BYŁ LIPIEC – OBŁAWA 
AUGUSTOWSKA  
 
prowadzący :  red. Kinga Hałacińska 
uczestn icy :  Teresa Kaczorowska, pisarz; 
ks. prałat Stanisław Wysocki, prezes Związku 
Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej;  
Waldemar Czechowski, reżyser 

Master class z Bożenną Bo Intrator, 
współscenarzystką filmu otwarcia 
tegorocznego Festiwalu NNW „Znajdę cię”

NIEPOKORNI PISARZE  
 
Spotkanie z Bronisławem Wildsteinem, laureatem 
nagrody Bukowińskiego

PANELE DYSKUSYJNE I WYDARZENIA PLENEROWE
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Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia przyzna na Festiwalu NNW  
nagrodę specjalną PEMC dla filmu, który w najlepszy, najciekawszy,  
najbardziej poruszający lub nowatorski sposób przedstawił  
dwudziestowieczne doświadczenie totalitaryzmu w Europie.

Powstała w październiku 2011 roku jako odpowiedź  
na rezolucję Parlamentu Europejskiego z 2 kwietnia  
2009 roku. Jej polskimi współzałożycielami były: 
Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Dziś PEMC skupia 62 instytucje pań-
stwowe i organizacje pozarządowe z 20 krajów.

Do głównych jej zdań należy upowszechnianie wiedzy 
o systemach totalitarnych i ich ofiarach, wymiana do-
świadczeń pomiędzy organizacjami członkowskimi, 
a także dążenie do zrównoważenia europejskiej pamięci 
XX wieku, w szczególności do zawarcia w niej doświad-
czenia totalitaryzmu komunistycznego. Platforma dzia-
ła także na rzecz budowy europejskiego pomnika ofiar 
systemów totalitarnych w Brukseli (w 2018 r. rozstrzy-
gnięto konkurs na jego projekt) i wspiera wysiłki zmierza-
jące do ukarania sprawców zbrodni komunistycznych.

PEMC przygotowuje wystawy, wydaje publikacje 
naukowe i edukacyjne (m.in. materiały edukacyjne 
„Aby pamięć przetrwała” – dotychczas powstało  
7 wersji językowych, gra „Across the Iron Curtain”),  
organizuje konferencje naukowe i wydarzenia publicz-
ne (m.in. w Parlamencie Europejskim i parlamentach 
poszczególnych państw).

W ostatnich latach wiodącym projektem PEMC jest 
Justice 2.0. Jego celem jest wykazanie, w oparciu o za-
sady prawa międzynarodowego, iż ściganie zbrodni  
komunizmu jest wciąż możliwe. Zespół prawników 
(m.in. prof. Albin Eser) przygotowuje stosowne eks-
pertyzy, zaś badacze poszukują w archiwach doku-
mentów, które pozwalają powiązać konkretne zbrodnie 
z żyjącymi sprawcami. Dotychczas na podstawie ma-
teriałów dostarczonych przez PEMC w Niemczech 
i Polsce wszczęto śledztwa w sprawie zabójstw popeł-
nionych wzdłuż dawnej „żelaznej kurtyny”.

Platforma 
Europejskiej 
Pamięci
i Sumienia 
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WYSTAWY
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WYSTAWY

MASKA – TWARZ PRAWDY  
BŁ. KS. „WICKA”  
 

Grażyna Zielińska – ukończyła Wydział  
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od 1975 r. 
uprawia malarstwo oraz konserwację  
dzieł sztuki. Od lat 90. XX w. – teatr i peda-

gogikę dramy oraz dramatopisarstwo  
(liczne scenariusze); a od 2015 roku  

– kręci filmy dokumentalne m.in. autorski  
projekt „Portrety-Pomniki Polaków”. W 2020 roku 
miała miejsce 45. jubileuszowa wystawa malarstwa  
w Muzeum Diecezjalnym w Toruniu.

Inspiracją do wystawy jest maska pośmiertna 
Stefana Wincentego Frelichowskiego, którą wykonał 
w Dachau więzień obozu koncentracyjnego Stanisław 
Bieńka. Na prośbę biskupa Czaplińskiego, również 
ówczesnego więźnia obozu, zatopił w gipsie kostki 
z palca Frelichowskiego. W ten sposób maska  
pośmiertna stała się swoistym relikwiarzem.

ALEJA WOLNOŚCI  
 

Zdjęcia dokumentujące projekt Arkadiusza  
Gołębiewskiego. Dwa lata temu wymyślił on,  
aby zbierać gipsowe odlewy dłoni ostatnich  
żyjących bohaterów. To bezpośrednie nawiązanie 
do XIX-wiecznej tradycji robienia odlewów rąk  
sławnych ludzi, ale też i do świata filmu oraz  
hollywoodzkich odcisków dłoni wielkich artystów. 
Dyrektor Festiwalu NNW powoli dokumentuje  
i tworzy bibliotekę świadków historii.  
Odlewy przygotowuje artysta rzeźbiarz, twórca  
kilku statuetek nagród i Przyjaciel Festiwalu NNW  
– Marek Zalewski. 

Wystawa przygotowana przez Stowarzyszenie  
Scena Kultury/Festiwal NNW

Ścigamy się z czasem, naszych bohaterów  

jest coraz mniej, a ta Aleja Wolności z ich rąk,  

na których wypisana jest historia życia,  

to pomnik i swoiste upamiętnienie tych,  

którym zawdzięczamy wolność.

Arkadiusz Gołębiewski
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BRATANKOWIE KONTRA WIELKI BRAT. 
POLSKO-WĘGIERSKIE ZMAGANIA 
Z KOMUNIZMEM 1919-1990  

Wystawa pokaże m.in. lata 1919-1920 i Węgierską Repu-
blikę Rad pod wodzą Beli Kuhna, czerwony terror, pokonanie 
komunistów przez Horthy’ego. Przypomni ważny aspekt 
pomocy podczas wojny polsko-bolszewickiej: transport 
węgierskiej amunicji do Skierniewic, kiedy cały świat odmówił 
Rzeczypospolitej dostaw tak niezbędnej broni. Tuż przed 
wybuchem II wojny światowej rząd węgierski sprzeciwił się  
Hitlerowi w sprawie współpracy w ataku na Polskę. Niemałą 
rolę w obu tych wydarzeniach pełnił Pál Teleki. W historii na-
szych krajów to wzajemne wsparcie przewijało się nieustan-
nie, wystarczy wspomnieć Janosa Eszterhazy’ego, Józefa 
Antalla, kurierów na linii Budapeszt – Generalna Gubernia,  
ich szefa: Wacława Felczaka. Dwaj Węgrzy zostali zamordo-
wani w Katyniu – Emanuel Korompay i Oskar Rudolf Kuehnel. 
Za czasów Żelaznej Kurtyny pomoc nie ustawała. Podczas 
powstania antykomunistycznego na Węgrzech w 1956 roku 
– Polacy oddawali krew i przesyłali leki. Wreszcie zaprezen-
towane zostaną czasy po upadku komunizmu, kiedy oba 
narody odzyskały tak bardzo upragnioną wolność. 

Wystawa przygotowana  
przez Stowarzyszenie  
Scena Kultury

OTWÓRZMY DRZWI DO WOLNOŚCI.  
JANUSZ KURTYKA 1960–2010  
 
Wystawa prezentuje postać tragicznie zmarłego  
w katastrofie smoleńskiej prezesa IPN. Janusz Kurtyka 
przedstawiony jest na tle najnowszej historii Polski jako 
istotny uczestnik debaty publicznej, skoncentrowanej 
na procesie wychodzenia z komunizmu i powinnościach 
państwa w tym zakresie. Historyk badający wieki średnie 
i dzieje najnowsze Polski, w latach 2000–2005 pełnił  
funkcję dyrektora Oddziału IPN w Krakowie, a później  
do 10 kwietnia 2010 roku – prezesa IPN.

Wystawa przygotowana przez IPN oddział Kraków

PACYFIKACJA WĄWOLNICY  
 

John Vachon był amerykańskim fotogra-
fem. Dokumentował w Stanach wprowadza-
nie Nowego Ładu Roosevelta. W 1944 roku 
powołano go do wojska i jako fotografa 
skierowano do wydziału prasowego, aby 
przez zdjęcia z frontów II wojny światowej 
pokazać Amerykanom, na co idą ich podat-
ki. Kiedy wojna dobiegła końca kazano mu 
zostać w Europie i dokumentować pomoc 
UNRRA. Tak na początku stycznia 1946 
roku trafił do Polski. W maju, gdy jechał 
do Lublina, zobaczył, że pali się jakaś wieś. To była Wąwolnica, 
która, czego wtedy nie wiedział, została podpalona i ostrzelana 
z ciężkiej broni przez UB. Zrobił poruszającą serię zdjęć. Miesz-
kańcom Wąwolnicy udało się przetrwać komunistyczne represje 
i ocalić pamięć o tamtych dniach.

„Pobiegłem z aparatem, zrobiłem kilka długich ujęć, ognia, 
ludzi, ale nie śmiałem podejść bliżej, żeby sportretować ich 
z bliska. Poza jednym wyjątkiem: dziewczynka, której twarzy 
nigdy nie zapomnę, siedziała na stosie poduszek płacząc  
i tuląc malutkie dziecko, zrobiłem zdjęcie i wtedy ona spoj-
rzała na mnie, przestała płakać, powiedziała coś po polsku 
i pięknie się uśmiechnęła.”

John Vachon, list do żony, 1946 rok 

Wystawa została przygotowana przez CBA, przy pomocy  
Sławomira Rybałtowskiego, który odnalazł zapomniane  
zdjęcia Vachona i jest w Polsce strażnikiem jego spuścizny.

 „Pewnego dnia szukałem ilustracji do jakiejś 
książki i w ręce wpadła mi duża fotografia przed-
stawiająca zniszczony Prudential. Wiedziałem, 
że zdjęcie zostało wykonane tuż po wojnie, za-
ciekawiła mnie świetna jakość odbitki, obejrzałem 
ją dokładnie i z tyłu znalazłem podpis: John Va-
chon. Zacząłem przekopywać internet – zobaczyłem 
album z jego zdjęciami wydany przez nowojorski Smithsonian 
>>Poland 1946<< z wstępem córki Ann. Znalazłem w sieci adres 
mailowy do niej, napisałem że jestem zainteresowany twórczo-
ścią ojca, ona mi odpisała i tak się zaczęło”.

Sławomir Rybałtowski
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Centrum Informacji  
o Ofiarach II Wojny Światowej 
Instytutu Pamięci Narodowej

Centrum prowadzeni kwerendy oraz udziela komplek-
sowych informacji na podstawie zgromadzonego za-
sobu archiwalnego, dokumentującego losy Polaków 
i osób innych narodowości poddanych represjom 
niemieckim i sowieckim w latach 1939–1956. To tu 
może zwrócić się każdy, kto chce poznać losy swoich 
bliskich. Przeprowadzane są również poszukiwania 
osób zamordowanych przez ukraińskich nacjona-
listów. Zapytanie można złożyć za pomocą strony 
internetowej: https://ofiary.ipn.gov.pl/.

W Archiwum IPN przechowuje się informacje 
o obywatelach polskich, którzy w latach 1939–1945 
byli represjonowani przez III Rzeszę. To materiały prze-
jęte z Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu, która zgromadziła unikatową w skali 
światowej dokumentację. Wśród archiwaliów znajduje 
się wpisany na listę UNESCO raport Jürgena Stroopa, 
opisujący likwidację getta warszawskiego czy orygi-
nalne materiały administracji obozów koncentracyj-
nych m.in. w Dachau, Buchenwaldu, Ravensbrück oraz 
urzędów i organów bezpieczeństwa III Rzeszy. Nato-
miast informacje o represjonowanych na ziemiach 
wschodnich II RP i w Związku Socjalistycznych Repu-
blik Sowieckich w latach 1939–1956 kryje tzw. zbiór 
akt wschodnich, pozyskany w formie kopii z instytucji 
i archiwów międzynarodowych z Rosji, Gruzji, Ukrainy, 
Białorusi i Litwy. Kolekcję tę uzupełnia dokumentacja 
zgromadzona przez Jędrzeja Tucholskiego, badacza 
Zbrodni Katyńskiej oraz materiał przekazany w 2013 r. 
przez Fundację Ośrodka „KARTA”. Jest też wiele nie-
zwykle interesujących dokumentów, m.in. akta spraw 
karno-śledczych obywateli polskich, spisy osób de-
portowanych w głąb ZSRS, czy też wykazy liczbowe 
transportów kolejowych wywożących polskich jeńców 
wojennych z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska.

Centrum jest dysponentem dwóch największych baz 
elektronicznych poświęconych ofiarom II wojny świato-
wej: Arolsen Archives – to ponad 17 mln rekordów odno-
szących się do osób represjonowanych przez III Rzeszę; 
„Indeks Represjonowanych” – baza dokumentująca losy 
obywateli polskich prześladowanych przez Związek So-
wiecki (https://indeksrepresjonowanych.pl/). Ponadto 
Centrum nadzoruje, realizowany przez Fundację „Polsko-
-Niemieckie Pojednanie”, projekt dokumentacyjny Straty 
osobowe i ofiary represji niemieckich pod okupacją nie-
miecką  1939–1945, którego celem jest zindeksowanie 
i zgromadzenie w jednej bazie danych informacji dotyczą-
cych ofiar zbrodni hitlerowskich (http://www.straty.pl/).

Mimo upływu kilkudziesięciu lat od zakończenia 
II wojny światowej do Centrum Informacji o Ofiarach 
II Wojny Światowej z każdym rokiem wpływa coraz 
więcej zapytań. Zgromadzony zasób archiwalny i elek-
troniczne bazy danych pozwalają na odkrywanie wielu 
rodzinnych historii, a także na przywracanie pamięci 
o ofiarach represji niemieckich i sowieckich.
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Od ponad dwudziestu lat Instytut Pamięci Naro-
dowej podejmuje wielokierunkowe działania, by 
ocalić od zapomnienia historie jednostek, które 
składają się na dzieje naszej ojczyzny. W ramach 
tej aktywności powołano do istnienia Archiwum 
IPN, które gromadzi, przechowuje, opracowu-
je, zabezpiecza i udostępnia dokumentację oraz 
materiały przedstawiające losy Narodu Polskie-
go z lat 1917–1990. Początkowo Archiwum było 
skoncentrowane na przejmowaniu akt z instytucji 
państwowych, jednak niemal równocześnie zaczę-
ły zgłaszać się osoby prywatne, które także dyspo-
nowały dokumentami wpisującymi się w misję IPN. 
Te inicjatywy dały asumpt do powołania w 2017 ro-
ku projektu Archiwum Pełne Pamięci (APP), który 
stanowi odpowiedź na społeczne zapotrzebowanie 

związane z poszukiwaniem bezpiecznego miejsca 
dla rodzinnych pamiątek.

Archiwum Pełne Pamięci jest skoncentro-
wane przede wszystkim na pozyskiwaniu orygi-
nalnych materiałów. Jednakże zrozumiała jest 
sytuacja, że właściciel może być emocjonalnie 
związany z archiwaliami, wówczas można je cza-
sowo wypożyczyć w celu sporządzenia kopii. Tak 
jak wszystkie dokumenty zebrane przez IPN, tak 
i materiały zgromadzone w ramach APP są udo-
stępniane w celu wykonania zadań ustawowych, 
prowadzenia badań naukowych oraz publikacji 
prasowych – są to działania nie tylko chroniące 
przed zapomnieniem, ale służą popularyzacji hi-
storii poprzez przedstawianie materialnych świad-
ków historii. Jeśli pamiątka uległa zniszczeniu 
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NIE POZWÓL  
ZAPOMNIEĆ!  
PRZEKAŻ DOKUMENTY  
DO ARCHIWUM IPN

mechanicznemu lub skażeniu mikrobiologiczne-
mu, wówczas poddaje się ją niezbędnym zabie-
gom konserwatorskim.

Niekiedy okazuje się, że niepozorny rodzinny 
drobiazg z przeszłości może zawierać jakąś nieba-
gatelną z historycznego punktu widzenia informację, 
być kamykiem w dziejowej lawinie, zainspirować ba-
dacza do dalszych eksploracji naukowych, sprawić, 
że dane wydarzenie zostanie oświetlone z innej per-
spektywy. Historykom w Polsce pozostało jeszcze 
wiele do zrobienia: napisanie niektórych rozdziałów 
na nowo, dookreślenie czy zrewidowanie pewnych 
faktów. Niewykluczone, że będzie to możliwe tak-
że dzięki zbiorom zgromadzonym przez Archiwum 
Pełne Pamięci, które składają się na wspólną tożsa-
mość i historię narodu.

Fragment  
spuścizny  
Tadeusza 
Starzyńskiego  
(IPN BU 3571)
(zdjęcie po prawej)

Zbiór korespondencji dokumentującej losy  
Artura Jerzego Spitzbartha (IPN BU 3903)

Zbiór fotografii 
rodziny Klekotów 
(IPN BU 3601)
(zdjęcie po lewej)
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NAGRODY NNW

Prawda jest 
ryzykowna,  
ale powinniśmy 
do niej dążyć

Podczas XII edycji  

Festiwalu Filmowego NNW, 

za umiejętne opowiadanie 

historii w literaturze, 

statuetkę otrzymał 

Bronisław Wildstein, 

pisarz, eseista, publicysta, 

dziennikarz, autor  

wybitnych epickich  

powieści historycznych 

i zbiorów opowiadań. 

Niepokorny i niezłomny 

w dążeniu do prawdy. 

Laureat wielu nagród 

literackich, „za odwagę, 

rozwagę i talent 

wykorzystywane mądrze 

i szlachetnie”. Za swoją 

działalność uhonorowany 

najwyższymi odznaczeniami 

państwowymi: Orderem 

Orła Białego, Krzyżem 

Oficerskim Orderu 

Odrodzenia Polski i Krzyżem 

Wolności i Solidarności.   Nagroda im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego
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Powiedział Pan kiedyś, że wiek XX z punktu  
widzenia Polski ma ogromny potencjał  
epicki. W czym go Pan dostrzega?
Polska jest w bardzo szczególnym w sensie geopo-
litycznym miejscu, które z jednej strony jest naszym 
przekleństwem, ale z drugiej stwarza niezwykłą per-
spektywę obserwacyjną. Byliśmy ofiarami dwóch 
totalitaryzmów – nazistowskiego i sowieckiego. Na 
własnej skórze przeżywaliśmy eksperymenty za-
kwestionowania fundamentów tradycyjnej kultury, 
które naznaczyły wiek XX. Patrząc z tej perspek-
tywy jesteśmy najbardziej uprawnieni, żeby pisać 
o wieku XX. A był to straszny czas – o czym teraz 
często zapominamy sprowadzając go wyłącznie do 
opowieści o stworzeniu nowoczesnych technolo-
gii, z których się cieszymy nie zdając sobie sprawy 
z kosztów i ciemnej strony tych wszystkich wyna-
lazków. Przy tym zapominamy o tym, co działo się 
równocześnie z ich powstawaniem…  

Jaką rolę pełni w tym wszystkim literatura?
Literatura jest aktem poznawczym – próbą zrozu-
mienia świata, prowadzoną z bardzo szczególnej 
perspektywy autorskiego przeżycia. Muszę naj-
pierw coś zaobserwować i doświadczyć, choćby 
w sensie pośrednim, aby móc przekazać to póź-
niej czytelnikowi. W literaturze przedstawiam moje 
przeżycie, ludzkie doświadczenie świata – i to jest 
zasadnicza różnica wobec innych, bardziej teore-
tycznych form pisarskich. 

Często powtarza Pan, że powinniśmy  
dążyć do prawdy, pomimo że jest ona 
ryzykowna – dotyczy to nie tylko literatury  
Skąd Pan czerpie do tego odwagę? 
Taki jest mój wybór. Zaangażowałem się w walkę 
z komunizmem, kiedy nie była to jeszcze sprawa po-
wszechna, a opozycja przedsolidarnościowa składa-
ła się z małych grupek. Tworzyliśmy ośrodek opozycji 
w Krakowie samodzielnie – nie przystępowaliśmy do 
nikogo, chociaż z czasem nawiązywaliśmy kontak-
ty. Wtedy ryzyko związane z działalnością opozy-
cyjną było jeszcze bardzo duże, o czym przekonał 
się m.in. mój przyjaciel Stanisław Pyjas, zamor-
dowany przez bezpiekę. Niebezpieczeństwo było 
wpisane w tego typu działania. W inny sposób jest 
ono również wpisane w poważnie traktowaną twór-
czość. Należy dążyć do prawdy, a prawda jest ryzy-
kowna, ponieważ możemy narazić się wpływowym 
środowiskom. Istnieje też zagrożenie, że zosta-
niemy skazani na wykluczenie nawet przez swoje 
dotychczasowe otoczenie, gdy wejdziemy z nim 
w konflikt. Musimy być gotowi na konfrontację 

z dominującymi ośrodkami opiniotwórczymi, które 
są w stanie narzucić wizerunek człowieka radykalnie 
różniący się od rzeczywistości. Inaczej nigdy to nie 
będzie prawdziwa, wartościowa twórczość. Ja to 
znam doskonale. Cały czas różne środowiska stara-
ją się konsekwentnie zredukować moją literaturę do 
tandetnej publicystyki. Można powiedzieć, że pisanie 
o mnie dobrze jest ryzykowne w świecie kulturalne-
go establishmentu i naraża piszącego na ostracyzm. 
Zdaję sobie z tego sprawę, ale jeśli mam traktować 
poważnie, zarówno swoje życie, jak i swoją literaturę, 
która jest jego elementem, to z pewnością nie będę 
cofał się przed tego typu groźbą. 

Co jeszcze według Pana jest największym  
wyzwaniem w podejmowanych przez Pana  
tematach i formach, w jakich je Pan prezentuje?
Wyzwań jest wiele. Na przykład dystans wobec obo-
wiązujących konwencji. Żyjemy w świecie zaprze-
czonym, operującym słowami, których znaczenie 
i sens odwracany jest o 180 stopni. Na przykład Ci, 
którzy mówią o tolerancji, zaprzeczają jej – budują 
świat radykalnie nietolerancyjny. Wolność stała się 
fetyszem, ale ideologie, które nim szermują, odbie-
rają ją człowiekowi w najgłębszym, bo kulturowym, 
wymiarze. W tej chwili nawet podejmowanie pew-
nych form literackich jest ryzykowne. Na przykład 
„Czas niedokonany” był wyzwaniem wobec domi-
nującej opinii, że niemożliwa jest epicka struktura 
fabularna, ponieważ podobno żyjemy w okresie, 
w którym zakończyły się wielkie narracje… A sko-
ro tak, to nie wolno nam zachowywać się tak, jak-
by one nadal istniały i mogły być podejmowane… 
Żyjemy w rzeczywistości bardzo skonwencjonali-
zowanej, która udaje, że funkcjonuje na zasadzie 
nonkonformizmu, niby łamiąc wszystkie konwen-
cje. Jest to oczywiście nonsensem, ponieważ ude-
rza się w te dawno już nieaktualne, ale przestrzega 
nowych, bo bez nich człowiek istnieć nie może. Ry-
zyko poważnego traktowania literatury przez auto-
ra ma więc wiele wymiarów, ale jeżeli ma stanowić 
ona wartość autentyczną, nie wolno poddawać się 
tyranii dominującej opinii.

Literatura jest aktem poznawczym  
– próbą zrozumienia świata, prowadzoną  
z bardzo szczególnej perspektywy  
doświadczenia konkretnych osób  
oraz z mojego własnego doświadczenia.
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BYŁO ICH 27  

Teresa Kaczorowska 

Wydawnictwo Fundacja Historia i Kultura  

Książka przybliża mało znaną, a największą „w wy-
zwolonej” Polsce zbrodnię komunistyczną z lipca 
1945 roku, nazywaną Obławą Augustowską. Czyni 
to poprzez losy 27 młodych kobiet – ofiar Obławy. 
Autorka szukała ich śladów w archiwaliach IPN w Bia-
łymstoku, a także jeżdżąc po wioskach i miasteczkach 
północno-wschodniej Polski. Powstały dokumentalne 
reportaże historyczne, które uświadamiają, że w tej 
zupełnie niewyjaśnionej do dziś powojennej tragedii 
przepadli bez wieści nie tylko mężczyźni, ale także 
kobiety. I to piękne, młode, odważne. Były w konspira-
cji sanitariuszkami, łączniczkami, obsługiwały skrzynki 
kontaktowe, roznosiły rozkazy, korespondencję, 
ulotki, a nawet broń i amunicję. Prowadziły też tajne 
nauczanie i często walczyły z bronią w ręku. Wiele 
kobiet z Suwalszczyzny wspierało również podziemie 
niepodległościowe przygotowując żołnierzom leki 
z puszczańskich ziół, tkając z lnu płótno na opatrunki, 
bandaże i koszule, nie mówiąc o pomocy w ukrywaniu 
partyzantów, czy ich aprowizacji.

Polecam tę książkę szczególnie młodym  

czytelnikom, którzy w „żołnierzach wyklętych” 

(również w dziewczynach) poszukują dziś  

często wzorców do naśladowania, przyjmują  

ich za patronów szkół czy drużyn harcerskich, 

piszą o nich wiersze i piosenki. Mam nadzieję,  

że i ta książka – podobnie jak dwie poprzednie 

– będzie szeroko czytana i uświadomi,  

że w tragicznym lipcu 1945 roku cierpieli,  

udzielali się, walczyli i ginęli nie tylko mężczyźni, 

ale także kobiety. I to piękne, młode, niezłomne. 

Ale niechaj książka ta będzie hołdem dla wszyst-

kich, dla których Ojczyzna jest najwyższą wartością.

Teresa Kaczorowska

Jako naoczny świadek tragicznych wydarzeń  
Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku, tych  
wydarzeń, które dokonały się na moich oczach  
w rodzinnej, podsuwalskiej wsi Biała Woda, kiedy  
to brutalnie uprowadzono mego ojca Ludwika  
i dwie siostry Kazimierę i Anielę, pragnę w tym 
miejscu całym sercem podziękować Pani Teresie 
Kaczorowskiej za Jej nieprawdopodobne  
zaangażowanie i podjęcie kolejnej pracy  
– świadectwa o pamiętnej Obławie. Każdy z nas  
ma świadomość, że także w historii dotyczącej  
Obławy Augustowskiej, która była przecież  
największą zbrodnią komunistyczną i najokrutniej-
szym wydarzeniem historycznym w „wyzwolonej 
Polsce” – są takie bohaterskie postacie, które  
nareszcie – właśnie dzięki tej książce – doczekały 
się upamiętnienia i znalazły właściwe miejsce  
w historycznych dziejach naszej Ojczyzny. 
Niech zatem ta nowa książka Pani Teresy  
Kaczorowskiej – wspaniałej Autorki – książka  
„Było Ich 27” – będzie dla każdego z nas kolejną 
lekcją historii, z której trzeba się nam nauczyć,  
jak naprawdę żyć, abyśmy umieli szanować  
te wartości, za które nasi Najbliżsi oddali życie,  
abyśmy i my teraz żyć mogli w pokoju.

ks. Stanisław Wysocki, Prezes Związku  
Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej  
z Lipca 1945 Roku w Suwałkach
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WĘGIERSKI ŁĄCZNIK  

o. Paweł Cebula,  

Grzegorz Górny 

Wydawnictwo Fronda  

Zbiór przejmujących rozmów 
z Węgrami, którzy w czasach 
komunistycznych przez całe lata 
pełnili rolę pośredników między 
środowiskami opozycyjnymi  
w Polsce i na Węgrzech. 

PÁL TELEKI (1879–1941)  

Balázs Ablonczy, Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej  

Pierwsza pełna monografia w języku polskim poświęcona Telekiemu. Czytelnik polski zyskuje 
tym samym okazję, aby w pełni poznać to szczególne życie, balansujące na granicy 
nowoczesności i tego, co przednowoczesne – biografię, która ukazuje niezwykłą złożoność 
historii Węgier i Europy w pierwszej połowie XX w. Dwukrotny premier, minister, niestrudzony 
organizator, łączył w swym życiu rolę badacza, ideologa i wychowawcy. Należy przy tym do 
postaci, które najściślej wiążą się z najnowszymi dziejami stosunków polsko-węgierskich. 
Miał znaczny udział w zorganizowaniu pomocy (transporty z amunicją i wyposażeniem wojsko-
wym), której rząd węgierski udzielił Wojsku Polskiemu walczącemu z Armią Czerwoną. 

WOJNA I WIARA 1920  

Dariusz Walusiak,  

Wydawnictwo AA  

Rzecz o kulisach wojny polsko-
-bolszewickiej oraz o jej kulmi-
nacyjnym wydarzeniu: Bitwie 
Warszawskiej, która w 1920 roku 
zadecydowała o losach Polski 
i świata. Jest to jednak książka 
wyjątkowa. Autor koncentruje się 
nie tyle na działaniach zbrojnych, 
strategii wojskowej, rozkazach 
dowódców i bohaterskich czynach 
żołnierzy, ile raczej na duchowym 
aspekcie tej wojny, który okazał  
się decydujący. 

KTO SIĘ BOI 
PRAWDY? WALKA 
Z CYWILIZACJĄ 
CHRZEŚCIJAŃSKĄ  
W POLSCE  

Barbara Stanisławczyk  

Wydawnictwo Fronda  

Książka o polskiej tożsamości i jej  
ścisłym związku z religią, z katolicy-
zmem, a także o współczesnej kulturze 
i współczesnym barbarzyństwie, uka-
zująca uniwersalny charakter polskiego 
sporu. To lektura, którą gorąco zalecam 
tym wszystkim, którzy chcą być świa-
domymi obywatelami i Polakami  
– napisał  prof. Zdzisław Krasnodębski.
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5
 jubileusz 
Pitching 
Forum!

Stowarzyszenie Scena 

Kultury, organizator Festiwalu 

Filmowego NNW, już od 5 lat 

zaprasza autorów projektów 

filmów dokumentalnych 

o tematyce historycznej 

do udziału w Pitching 

Forum. Wszystko po to, 

aby twórców jak najlepiej 

przygotować do produkcji 

swoich filmów, w tym wesprzeć 

w pozyskiwaniu grantów  

– i jesteśmy w tym skuteczni! 
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„Często, szczególnie na początku drogi zawodowej, 
twórcy czują się zagubieni, nie wiedzą do  kogo się 
zwrócić, z  kim skonfrontować swoje pomysły, aby 
temat zamienić na scenariusz, a potem dobry film. 
Widząc te potrzeby uruchomiliśmy 5  lat temu pod-
czas Festiwalu NNW w Gdyni spotkania branżowe 
Pitching Forum. Z  czasem poszerzyliśmy formułę 
pitchingu o  warsztaty scenariuszowe i  montażu”  
– opowiada Arkadiusz Gołębiewski, pomysłodawca 
i producent Pitching Forum, dyrektor Festiwalu NNW.

Pitching to  krótka (ok. 7 minut) publiczna pre-
zentacja projektu filmu przed gronem potencjalnych 
inwestorów, sponsorów, dystrybutorów i nadawców. 
Służy pozyskaniu finansowania na  projekty będące 
jeszcze w fazie przygotowań lub w trakcie realizacji. 
Stowarzyszenie Scena Kultury zapewnia twórcom 
12 wybranych projektów udział w takim spotkaniu 
podczas Festiwalu NNW. Jednak zanim dojdzie 
do  pitchingu, projekty są rozwijane i przygotowy-
wane do prezentacji w cyklu warsztatów, które pro-
wadzą uznani twórcy filmowi z bogatym dorobkiem 
dokumentalnym: reżyserzy, scenarzyści, producenci 
i montażyści. W tym roku: Anna Ferens, Maciej Drygas, 
Franco de Pena, Grzegorz Pacek, Dariusz Dikti, 
Akradiusz Gołębiewski i Michał Bożek.

Podczas piątej edycji, podobnie jak w ubiegłym roku, 
najciekawsze projekty zaprezentowane na sesji pitchin-
gowej zostaną uhonorowane nagrodami pieniężnymi, 
ufundowanymi przez Krajową Radę Radiofonii i Tele-
wizji oraz Telewizję Polską. Łączna pula nagród w roku 
2019 wyniosła ponad 30.000 zł!

Masz pomysł na projekt, który 

mieści się w kategorii szeroko 

rozumianej tematyki historycznej? 

Zgłoś się do kolejnej edycji. Jesteśmy 

otwarci na nowe opowieści – od historii Polski 

– zarówno najnowszej, jak i tej bardziej odległej, 

po historię filmu, muzyki, sztuki czy sportu.

Grzegorza Pacek, reżyser i scenarzysta, koordynator 
Pitching Forum przy Festiwalu Filmowym NNW
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PAWEŁ ZAWADZKI  
 

producent filmu „Na północ od Piekła”  

w reżyserii Macieja Janiszewskiego  

(Nagroda dla Najlepszego Projektu Pitching 

Forum podczas Festiwalu NNW 2018)  

Uczestnictwo w Pitching Forum i przyznana 
nagroda pomogły nam rozwinąć projekt, zdobyć 
kontakty, otworzyć kilka nowych drzwi i zaintereso-
wać filmem szersze grono producentów, twórców 
oraz instytucji związanych z finansowaniem filmów 
w Polsce. Zyskałem mnóstwo wiedzy i doświadcze-
nia związanego z drogą filmowca. Dlatego uważam, 
że warto wziąć udział w tym projekcie. Jest to nowe 
i zaskakujące doświadczenie, które pozwala  
wskoczyć z projektem na wyższy poziom!

ZBYSŁAW KACZMAREK  
 
reżyser filmu „Głowa dr. Witaszka”  

(Nagroda Specjalna KRRiT podczas  

Festiwalu NNW 2019)  

Udział w warsztatach i Pitching Forum to dla mnie 
możliwość skonfrontowania projektu z profesjona-
listami, uzyskania feedbacku na temat jego słabych 
i silnych stron. To doskonałe forum wymiany myśli 
i niepowtarzalna szansa zaprezentowania projektu 
przed gronem osób, które może wpłynąć na jego 
realizację. Dzięki przedstawieniu projektu  
„Głowa dr. Witaszka” na Pitching Forum, film  
jest obecnie realizowany z tak szacownymi  
partnerami, jak Polski Instytut Sztuki Filmowej, 
Telewizja Polska i Filmoteka Narodowa. 



Informacje o aktualnym naborze  
projektów na warsztaty, o treningu  
pitchingu i finałowej sesji  
prezentacji projektów znajdziesz  
na stronie Festiwalu NNW  
w zakładce Pitching Forum.

Zeskanuj kody QR, aby zobaczyć więcej:

Zobacz zdjęcia  
z prezentacji projektów 
podczas Pitching Forum  
w 2019 roku.

Jesteśmy skuteczni!
Spośród projektów rozwijanych  
i zaprezentowanych podczas  
Pitching Forum w latach  
2018-2019 powstały już 2 filmy, 
6 kolejnych jest na etapie produkcji.

 Masz pytania? Napisz do nas na adres:  
 pitchingforum@festiwalnnw.pl 

KAROL WOJTECZEK  
 
uczestnik tegorocznej edycji Pitching  

Forum, prezentujący scenariusz filmu 

„Za bochen chleba”  

Tematyka historyczna traktowana jest na wyższych 
uczelniach po macoszemu, a często wręcz pomijana. 
Zachodzi pytanie: gdzie mamy szlifować swój 
warsztat, aby robić dobre filmy? Pitching Forum 
niewątpliwie tę lukę wypełnia.
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W projekcie #Młodzi dla Historii zachęcamy uczniów 
w wieku 10-19 lat, aby sięgali do m.in. do wydarzeń 
z kart historii polskiej drogi do wolności, ale też do ro-
dzinnych albumów czy informacji o lokalnych bohate-
rach, a swoje odkrycia prezentowali w różnych formach 
artystycznych podczas konkursów #MDH. W tym roku 
zaprosiliśmy młodych do udziału w konkursach: filmo-
wym, scenariuszowym (na scenariusz teatralny) oraz 
stylizacyjnym (na historyczną stylizację modową). 

Dzięki temu, że projekt #Młodzi dla Historii odby-
wa się zawsze w czasie trwania Festiwalu Filmowego 
NNW, młodzi twórcy mają niepowtarzalną okazję spo-
tkać się w Gdyni z wybitnymi historykami, świadkami 
historii oraz twórcami z kraju i zagranicy, wziąć udział 
w koncertach, seansach czy licznych wydarzeniach 
plenerowych. Podczas tegorocznej edycji, w uwagi na 
dynamiczną sytuację epidemiczną, konkursy #MDH 
rozstrzygnęliśmy wcześniej, a do  Gdyni zaprosiliśmy 
wyłącznie laureatów. Pozostali uczestnicy mogą śle-
dzić wydarzenia festiwalowe dzięki transmisji online.

Film, teatr 
i moda
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Moda na historięUnikatowe warsztaty 
z profesjonalistami
W tym roku warsztaty filmowe dla młodych prowa-
dzi Anna Piasek-Bosacka, utytułowana reżyserka 
i scenarzystka,  autorka filmów dokumentalnych, 
stypendystka Stowarzyszenia Filmowców Polskich 
(Alianci), ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmo-
wej. „Warsztaty odbywają się na żywo, ale są prze-
znaczone tylko dla laureatów konkursów. Podczas 
spotkania analizujemy ich prace, opowiadamy o tym, 
w jaki sposób pisać scenariusz, co zrobić, by pro-
jekty były zrozumiałe w innych kręgach kulturowych. 
Pokazujemy, jak ustawić kamerę, jak poświecić, w jaki 
sposób przeprowadzić wywiad z bohaterem. Przedsta-
wiamy też najważniejsze zasady montażowe. Jest to 
taka wiedza filmowa w pigułce” – opowiada reżyserka. 
Warsztaty filmowe przynoszą coraz lepsze owoce. „Od 
kilku lat oglądam prace #MDH i mam wrażenie, że ich 
poziom jest z roku na rok coraz wyższy” – dodała.

Warsztaty modowe przygotował Oskar Broda, niegdyś 
laureat projektu #MDH, wieloletni przyjaciel Festi-
walu Filmowego NNW, w tym roku pełniący rolę jego  
Ambasadora. Przygodę z filmem historycznym zaczął 
od udziału w produkcji „Znajdę Cię” – filmie otwarcia 
tegorocznej edycji festiwalu. 

Chętnych, którzy nie mogą uczestniczyć w warsz-
tatach Oskara w Gdyni, zapraszamy do obejrzenia 
warsztatów zdalnych: „100 lat mody męskiej”. Aby to 
zrobić wystarczy zeskanować opublikowany poniżej 
kod QR. „Zainspirowany dotychczasowymi materiałami 
umieszczonymi na platformie YouTube, które obrazują 
zmiany, jakie zaszły w modzie na przestrzeni 100 lat, 
postanowiłem stworzyć ich męski odpowiednik osa-
dzony na polskim gruncie. Całość została wzbogacona 
o komentarze odnoszące się do konkretnych wydarzeń 
danej dekady. Być może mój film zainspiruje kolejne 
osoby i stanie się niejako formą zdalnych warsztatów 
dla wszystkich młodych działaczy i sympatyków projektu 
#Młodzi dla Historii” – zaprasza Oskar Broda.

Wydarzenie zakończy uroczysta Gala, a  projekty 
laureatów przez kolejne miesiące prezentowane będą 
w wielu miastach Polski! Poznajcie ich.

Tak przebiegała 
ubiegłoroczna  
edycja #MDH.

Zeskanuj kod i zobacz  
film Oskara Brody:  
„100 lat mody męskiej”.
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MARTYNA SZPEJENKOWSKA 
I ZOFIA LEBOWSKA  
za  f i lm  „Pożegnanie dzieciństwa” 

Film opowiada o losach mieszkańców dwóch wsi  
– Węgierska i Macikowa podczas II wojny światowej. 
Narratorami filmu są osoby, które pamiętają wojen-
ną rzeczywistość z perspektywy bycia dzieckiem. 
Przybliżone zostały pierwsze chwile wojny, następnie 
wysiedlenia ludności polskiej i sprowadzenie na jej 
miejsce osadników niemieckich m.in. z Besarabii. 

Skrócone uzasadnienie jury: „za dojrzałe znalezienie 
bohatera zbiorowego filmu, umiejętną selekcję  
archiwaliów wykorzystanych w filmie i kreatywne  
posługiwanie się nimi, użycie nowoczesnych  
narzędzi filmowych (dron), dobre tempo narracji  
i interesującą ilustracją muzyczną”.

#MŁODZI DLA HISTORII

Prace konkursowe oceniało jury w składzie:  
Waldemar Czechowski, wybitny operator, montażysta 
i reżyser oraz Adam Hlebowicz, Dyrektor Biura 
Edukacji Narodowej IPN – przewodniczący jury.

Laureaci konkursów    #MDH 2020
KONKURS FILMOWY   
 

KAMIL LOREK  
za  f i lm  „Niezłomni Bohaterowie” 

Film upamiętnia partyzantów z oddziału Narodowych 
Sił Zbrojnych kpt. Henryka Flamego „Bartka”, którzy 
toczyli walkę z grupami operacyjnymi Urzędu Bezpie-
czeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
O ich arcytrudnych losach opowiedziała Pani Aleksandra 
Moroń – córka st. sierż. Tadeusza Przewoźnika  
ps. „Kuba” oraz bratanica zastępcy kpt. Henryka  
Flamego, por. Jana Przewoźnika ps. „Ryś”, którego 
szczątków po dzień dzisiejszy poszukują na Opolsz-
czyźnie pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej. 

Skrócone uzasadnienie jury: „za bardzo dojrzałą  
produkcję, znakomite intro, pomysł na wprowadzenie  
widza w klimat czasów, dobry, profesjonalny montaż, 
który powoduje, że film cały czas trzyma w napięciu”.

I 
miejsce

II 
miejsce

Okres wojenny zabrał naszym przodkom  

najpiękniejsze lata w życiu – młodość.  

Moralnym obowiązkiem młodego  

pokolenia jest pamiętać o tym,  

że o moją i twoją wolność walczyli.

Kamil Lorek



2020 /105

Prace konkursowe oceniało jury w składzie: Anna Mizińska,  
animator kultury (przewodnicząca jury) i Magdalena Chabros  
z Mazowieckiego Instytutu Kultury oraz Artur Lis, Dyrektor  
Artystyczny Teatru Makata.

Laureaci konkursów    #MDH 2020
KONKURS SCENARIUSZOWY 
 

LUKAS KASICA  
I BORYS BACZEWSKI  
za  f i lm  „Czasy się zmieniają” 

Dwójka znajomych ze szkoły znajduje stare  
przedmioty, w tym pamiętnik żołnierza wyklętego  
– Pawła Laskowskiego ps. „Cukierek”. Dowiadują  
się z niego, jak zaczęła się jego walka o wolną  
Polskę, jak wyglądało życie młodych partyzantów  
w oddziale oraz poznają heroiczną postawę  
dowódcy, a jednocześnie krewnego „Cukierka”.  
Film powstał na podstawie wspomnień żołnierzy 
wyklętych walczących na terenie Lubelszczyzny  
w latach 50. XX wieku.

Skrócone uzasadnienie jury: „za ciekawe poszukiwanie 
struktury filmu historycznego, bardzo interesujący 
dobór aktorów, rzetelny dźwięk filmu i charakteryzację”.

OLGA MŁOT-KAŹMIROWICZ, 
NATALIA BARTNICKA, JULIA 
BUGAJEWSKA, NATASZA 
KARWAN, BARBARA 
KOWALCZYK I MARIA 
KWASIBORSKA  
za  scenar iusz  „Warszawskie dzieci” 

Scenariusz poświęcony jest dzieciom – uczestnikom 
powstania warszawskiego. Sceny przedstawiają 
prawdziwe postaci i życiorysy dzieci, które uczestni-
czyły w powstaniu. Sceny przeplatane są piosenkami, 
tematycznie związanymi z tym wydarzeniem. 

JULIA CHRZANOWSKA, 
SEBASTIAN GÓRA, JULIA 
MALARCZ I JAKUB SOLUS  
za  scenar iusz  „Sekretarz Śmierci” 

Najważniejszym morałem wynikającym z tej sztuki jest 
stwierdzenie: „Aby żyć było warto”. Uświadamia on, że 
bohaterowie polegli na wojnie, którzy walczyli o niepod-
ległość Polski, nie zginęli na marne. Tytuł scenariusza 
– „Sekretarz Śmierci” – nawiązuje do formacji SS.

TYMOTEUSZ MŁOT- 
-KAŹMIROWICZ, WIKTOR 
JASIŃSKI, JAKUB SZARKOWSKI 
I SZYMON ZIENKIEWICZ  
za  scenar iusz  „Kępiński Katyń” 

Scenariusz opisuje „krwawą noc kępińską”  
z 19/20 października 1945 roku, odwet  
za zabicie komendanta PUBP w Kępnie  
K. Hetmana i jego zastępcy M. Tarki, przez  
żołnierzy antykomunistycznego podziemia  
z oddziału ppor. Franciszka Olszówki ps. „Otto”.

III 
miejsce

I 
miejsce

II 
miejsce

III 
miejsce
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Prace konkursowe oceniało jury w składzie:  
Anna Ostrowska, zastępca dyrektora  Departamentu 
Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej  
– przewodnicząca jury, Justyna Karnowska  
Dyrektor TVP ABC, Marek Pachulski,  
właściciel firmy odzieżowej Grey Wolf.

KONKURS NA STYLIZACYJĘ 
 

WIKTORIA KŁAPCIŃSKA I 
miejsce

#MŁODZI DLA HISTORII
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Dziękujemy  
za zgłoszone prace. 
Wiemy od jurorów,  
że wybór najlepszych 
z nich był niezwykle 
trudny, gdyż z roku  
na rok poziom konkur-
sów #MDH wzrasta 
wykładniczo! Gratulu-
jemy laureatom i za-
praszamy wszystkich 
do udziału w projek-
cie w przyszłym roku!

                             ZOFIA FRAS       JULIA GŁOWACKA
II 

miejsce 
(ex aequo)

                               JULIA SCHEMET           GABRIELA I LENA STOLARCZYK
III 

miejsce 
(ex aequo)
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SURAJ PHULL, ARJUM PHULL, 
ADITH NARAYANA  
I SANJEET RAMYESH   
 

absolwenci BASIS Phoenix School w Arizonie, 

USA. Uczestnicy konkursu National History Day 

Wybraliśmy kategorię Film Dokumentalny, a celem 
naszego projektu była analiza społecznych, politycz-
nych i ekonomicznych barier, które istniały w Polsce 
pod koniec ery komunizmu. Jednocześnie chcieliśmy 
podkreślić ogromne wysiłki i sukcesy Solidarności, 
pierwszego niezależnego związku zawodowego 
w bloku sowieckim, a także zaprezentować wielowy-
miarowość i złożoność tego ruchu, który przyniósł 
nie tylko wolną i niezależną Polskę, ale również 
upadek Żelaznej Kurtyny we wschodniej i środkowej 
Europie. Dzięki konkursowi zrozumieliśmy, że Soli-
darność walczyła o coś więcej niż tylko zniesienie 
fizycznych barier, granic między państwami bloku 
komunistycznego a Zachodem. Przemiany w Polsce 
pomogły w rozwinięciu społecznych, politycznych 
i ekonomicznych zmian w całej Europie.

National  
History  
Day

DR CATHY GORN  
 

dyrektor National History Day, USA  

National History Day jest akademickim konkursem, 
w którym uczniowie gimnazjum i liceum wybierają 
tematy z historii, przeprowadzają szerokie badania, 
interpretują znaczenie ich tematów z historii w odnie-
sieniu do głównego motywu w danym roku i prezentują 
zebrane przez siebie informacje w formie wypracowa-
nia, wystawy artystycznej, przedstawienia teatralnego, 
filmu dokumentalnego lub strony internetowej. 

W 2017 roku Dyrektor Arkadiusz Gołębiewski po raz 
pierwszy zaprosił uczestników NHD do wzięcia udziału 
w Festiwalu NNW i podzielenia się swoim projektem 
oraz zaprezentowania tematu związanego z histo-
rią Polski. Byliśmy nie tylko niezwykle zaszczyceni 
możliwością wzięcia udziału w Festiwalu, ale również 
jeszcze bardziej zmotywowani do zachęcania naszych 
uczniów do wybierania tematów z zagranicznej historii, 
szczególnie historii Polski, żeby mogli lepiej zrozumieć 
dzieje świata i poświęcenie ludzi, którzy sprawili,  
że świat stał się lepszym miejscem. 
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#MŁODZI DLA HISTORII

THOMAS KAUS  
 

uczeń 10 klasy w Liceum Chadron 

w Nebrasce, USA; uczestnik 

ogólnonarodowego etapu konkursu National 

History Day, na który stworzył stronę 

internetową o płk. Ryszardzie Kuklińskim. 

National  
History  
Day

Zawsze interesowałem się historią Polski,  
szczególnie tą z czasów II wojny światowej  
i tzw. zimnej wojny. Mam wrażenie, że duża jej 
część została z premedytacją zniszczona przez 
działania komunistów. Badanie historii i dzielenie 
się nią jest moją pasją, chciałbym przez to zwięk-
szyć świadomość ludzi z innych krajów, by dowie-
dzieli się o polskim wkładzie w milowe wydarzenia 
czasów najnowszych. Wybrałem formę strony 
internetowej, ponieważ pozwala ona na interakcję,  
która angażuje odbiorcę do spędzenia więcej czasu 
z jej zawartością. Tematem mojego projektu jest płk. 
Ryszard Kukliński, wysokiej rangi oficer polskiej armii, 
który przełamał barierę Żelaznej Kurtyny. Kukliński 
przekazał ponad 40 tys. tajnych dokumentów Układu 
Warszawskiego dla CIA. Jego odważne działania dały 
Stanom Zjednoczonym informacje niezbędne do sku-
tecznego przeprowadzenia negocjacji z Sowietami, 
w celu uniknięcia zbrojnego konfliktu.

Byliśmy nie tylko  
niezwykle zaszczyceni  
możliwością wzięcia  
udziału w Festiwalu,  
ale również jeszcze  
bardziej zmotywowani  
do zachęcania naszych 
uczniów do wybierania  
tematów z zagranicznej  
historii, szczególnie 
historii Polski, żeby  
mogli lepiej zrozumieć  
dzieje świata  
i poświęcenie ludzi,  
którzy sprawili,  
że świat stał się 
lepszym miejscem.
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RETROSPEKTYWY
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RETROSPEKTYWY

Festiwal Filmowy NNN nie kończy się ostatniego 
dnia w Gdyni. Uroczysta Gala Zamknięcia jest wła-
ściwie inauguracją jego dalszej podróży do innych 
miejscowości, do których trafia w formie Retrospek-
tywy – czyli festiwalu w wersji skróconej. 

Podczas takich spotkań prezentujemy wybrane fil-
my z programu Festiwalu NNW.  Widzowie mogą 
liczyć na  niespodzianki w  postaci pokazów spe-
cjalnych czy  premier.  Projekcjom towarzyszą  licz-
ne inicjatywy, jak np. warsztaty i konkursy filmowe 
oraz stylizacji modowych, a  także konkurs teatral-
ny w ramach projektu Młodzi dla Historii, wystawy, 
koncerty, żywe lekcje historii oraz  warsztaty akty-
wizujące lokalne środowiska pozarządowe. Retro-
spektywy to to także ciekawe dyskusje poświęcone 
polskiej historii – tej często dopiero odkrytej czy 
mało znanej. To wszystko sprawia, że mieszkańcy 
różnych regionów Polski zyskują niepowtarzalną 
szansę na poznanie idei Festiwalu NNW oraz poczu-
cie jego atmosfery, nawet jeżeli nie mogli uczestni-
czyć w nim w Gdyni. To również okazja, a zarazem 
ostatni moment, aby uhonorować żołnierzy czynu 
niepodległościowego walczących na  danych tere-
nach oraz tych, którzy im pomagali. 

Do przygotowania Retrospektyw podchodzimy z ta-
ką samą pasją i energią, jak do realizacji sztandarowego 
dzieła w Gdyni. Staramy się odwiedzać zarówno duże 
miasta, jak i mniejsze miejscowości, które zwykle są po-
mijane w głównym nurcie przekazu, a przecież również 
tam istnieje ogromna potrzeba na przywoływanie zapo-
mnianych bohaterów oraz na ambitną ofertę kulturalną 
i edukacyjną. Najlepszym motywatorem do podjęcia 
trudu przygotowań tak dużych przedsięwzięć, jak mię-
dzynarodowy festiwal filmowy czy jego retrospektywy, 
są reakcje naszych gości – uczestników tych wydarzeń. 

„Dzięki ciężkiej pracy Arkadiusza Gołębiewskiego 
– mam tu na myśli zarówno jego filmy, jak i Festiwal 
NNW oraz Retrospektywy – my, rodziny Wyklętych, 
mamy szansę odzyskać spokojne spojrzenie w przy-
szłość i nadzieję, że ta sztafeta pokoleń niosąca ka-
ganek wiedzy o naszych bliskich i ich poświęceniu 
i miłości do ojczyzny, będzie trwać bez względu na 
wszystko. I że tak, jak nie dało się zakłamać Katy-
nia, tak samo nie da się zakłamać zbrojnego podzie-
mia antykomunistycznego – takiej możliwości już 
nie ma!” – dodała Jadwiga Płodziszewska ze Spo-
łecznego Komitetu Rodzin Poległych Żołnierzy NSZ 
i NZW, siostrzenica Józefa Niskiego „Brzozy” (Retro-
spektywa, Ciechanów 2019).
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Zeskanuj kod QR  
i obejrzyj wideorelacje  
z ostatnich Retrospektyw.

Tutaj będziemy 
publikować aktualne 
informacje o planowanych 
Retrospektywach.

Retrospektywa Festiwalu Filmowego NNW odwiedziła  
do tej pory niemal 30 miejscowości w Polsce i za granicą!  
W tym roku pojawimy się w kolejnych miastach!

CHICAGO

 

PRAGA

PARYŻ

LONDYN

Warszawa

Ciechanów

Pałuki

Tłuszcz

Łochów

Ostrów Mazowiecka

Lublin

Mielec

Tuszów Narodowy
Kłodzko

Dzierżoniów

Grochowe

Bychawa

Poznań

Wrocław

Kartuzy

Sokółka

Stare Gałki

Wyszogród

Wałbrzych 

Świdnica

Szczawno Zdrój

Kraków

Szydłowiec
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SCENA KULTURY

KONKURS „POKAŻ NAM 
SWOJEGO BOHATERA”

Północne Mazowsze jest wyjątkowo bogate  
w doświadczenia w walce o niepodległość.  
Dlatego w wakacje, w ramach naszego projektu 
„Symbole Wolności w Naszych Małych Ojczyznach”, 
zorganizowaliśmy konkurs dla młodzieży z powiatu 
ciechanowskiego. Zachęcaliśmy młodych, aby przyj-
rzeli się swoim drzewom genealogicznym, odnaleźli 
przodków na starych fotografiach, w domowych 
archiwach i zebrali rodzinne opowieści związane 
z historią ich małych ojczyzn.

PULS WOLNOŚCI

Puls Wolności jest to projekt muzyczny 
Stowarzyszenia Scena Kultury, który bije  
od stycznia 2018 roku, kiedy to w Pałacu Prezydenckim, 
Prezydent RP Andrzej Duda zainicjował społeczne ob-
chody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości. Puls Wolności bije przez cały rok, na całym 
świecie, w internecie, w aplikacji mobilnej, a także 
na licznych wydarzeniach, w których biorą udział 
świadkowie historii, zarówno z kraju jak i zagranicy.

Organizatorem Festiwalu Filmowego NNW, jego 
Retrospektyw, projektu Młodzi Dla Historii, Alei 
Wolności i wielu innych jest Stowarzyszenie Scena 
Kultury. Zapraszamy do śledzenia naszej działal-
ności i uczestniczenia w najnowszych projektach. 
Poniżej przypominamy klika z nich. Więcej można 
znaleźć na stronie: www.scenakultury.pl

Stowarzyszenie 
Scena Kultury to nie 
tylko Festiwal NNW!






