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Święto 1 marca w Delegaturze IPN w Bydgoszczy
– 28 luty – 9 marca 2017
W tym roku zapraszamy na „I Bydgoski Test Wiedzy o
Żołnierzach Wyklętych” oraz pokazy filmów „My jesteśmy
Wojsko Polskie”.

PROGRAM

„I BYDGOSKI TEST WIEDZY O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH”
1 marca 2017 r. (środa), pocz. 11.00 (Urząd Wojewódzki, sala sesyjna, ul. Jagiellońska 3)

10.00 – rejestracja uczestników

Zgłoszenia

Kamila Churska-
Wołoszczak
kamila.churska@ipn.gov.pl

Do 22 lutego 2017 r. Liczba
miejsc ograniczona.

11.00–11.15 – powitanie gości

Informacja
Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej
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11.15–12.00 – test

12.00–12.15 – przerwa

12.15–13.25 – projekcja filmu Zapora

13.25–13.35 – przerwa

13.35–14.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

 

Celem  I  Bydgoskiego  Testu  Wiedzy  o  Żołnierzach  Wyklętych  jest  upowszechnianie  wiedzy  o
polskim  antykomunistycznym  podziemiu  niepodległościowym  po  II  wojnie  światowej  oraz
kultywowanie  dobrej  pamięci  o  jego  żołnierzach.  Chcielibyśmy  aby  konkurs  stał  się  naszą
regionalną  tradycją  –  w  ten  sposób  nie  tylko  oddamy  hołd  żołnierzom  podziemia,  ale  i
przyczynimy się do popularyzacji wiedzy o polskich bohaterach. Test rozpocznie się o godzinie
11.00  i  potrwa  45  minut.  Następnie  odbędzie  się  pokaz  filmu  historycznego
IPN  Zapora  poświęconego  sylwetce  mjr  Hieronima  Dekutowskiego  „Zapory”.  Uroczystości
zakończy  ogłoszenie  wyników  Testu  i  wręczenie  nagród  zwycięzcom.  Zaproszenie  wraz  z
programem oraz regulamin Testu, znajdują się w załączniku nr 1 i 2. Impreza jest adresowana
zarówno  do  młodzieży,  jak  i  osób  dorosłych.  Zachęcamy  więc  Państwa,  jak  Państwa  uczniów
do uczestnictwa w konkursie. 

Test został objęty Patronatem Honorowym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego
Mikołaja Bogdanowicza.

 

PRZEGLĄD FILMÓW POŚWIĘCONYCH PODZIEMIU NIEPODLEGŁOŚCIOWEMU
„MY JESTEŚMY WOJSKO POLSKIE”

28 lutego – 9 marca 2017 r.  (Bydgoszcz-Toruń-Włocławek-Inowrocław-Grudziądz)

Zgłoszenia

Kamila Churska-Wołoszczak
kamila.churska@ipn.gov.pl

Liczba miejsc ograniczona. 
Prosimy grupy zorganizowane o
wcześniejsze zgłoszenia na
podany adres.

Wstęp wolny.

BYDGOSZCZ
28 lutego 2017 r. (Kinoteatr ADRIA, ul. Toruńska
30)

10.00–11.00 – Obława

11.00–12.10 – Zapora

12.10–13.00  –  Wolność  i  Niezawisłość.
Ostatnia  nadzieja

TORUŃ
2  marca  2017  r.  (Centrum  Dialogu  im.  Jana
Pawła II, pl. Bł. Stefana W. Frelichowskiego 1)



10.00–11.00 – Obława

11.00–12.10 – Zapora

12.10–13.00  –  Wolność  i  Niezawisłość.
Ostatnia  nadzieja

WŁOCŁAWEK
3 marca 2017 r. (Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Bechiego 4)

11.30–12.50 – Zapora

16.00–17.10 – Obława

17.00–17.50 – Wolność i Niezawisłość. Ostatnia nadzieja

INOWROCŁAW
6 marca 2017 r. (Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Kilińskiego 16a)

10.00–11.00 – Obława

11.00–12.10 – Zapora

12.10–13.00 – Wolność i Niezawisłość. Ostatnia nadzieja

GRUDZIĄDZ
9 marca 2017 r. (Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1)

10.00–11.00 – Obława

11.00–12.10 – Zapora

12.10–13.00 – Wolność i Niezawisłość. Ostatnia nadzieja

Emisja  każdego  filmu  poprzedzona  będzie  krótkim  wprowadzeniem  merytorycznym
pracownika  IPN.

OPISY FILMÓW

Obława, reż. B. Hyży-Czołpińska, 52 min.

Dokument autorstwa Beaty Hyży-Czołpińskiej, uznanej reżyserki pracującej w Ośrodku
Telewizji Polskiej w Białymstoku, został zrealizowany przez Telewizję Biełsat na zlecenie
IPN. Jego tematem jest rekonstrukcja wydarzeń związanych z Obławą Augustowską,
największą zbrodnią popełnioną po II wojnie światowej na Polakach. Film jest także hołdem
oddanym pamięci zamordowanych i wołaniem o rozwiązanie zagadki ich losów.

Zapora, reż. K. Starczewski, 67 min.



Opowiada  on  o  jednym  z  najbardziej  niezłomnych  dowódców  polskiego  podziemia
niepodległościowego, cichociemnym – majorze Hieronimie Dekutowskim. Jest to przede
wszystkim zapis wspomnień podkomendnych mjr. „Zapory”, kolegów, przyjaciół i członków
rodziny.  Z  ich  opowieści  wyłania  się  obraz  człowieka  wymagającego  i  upartego,  a
jednocześnie wrażliwego i teskniącego za normalnym życiem. Historie opowiadane przez
dawnych podkomendnych Dekutowskiego uzupełniają liczne zdjęcia, dokumenty i animacje
przedstawiające najważniejsze akcje  „Zaporczyków”.  Mjr  Dekutowski  podobnie jak  inni
Żołnierze Wyklęci skazany został przez komunistó na wieczną niepamięć. Powrócił jako
bohater.

Wolność i Niezawisłość. Ostatnia nadzieja, reż. S. Górski, 47 min.

Film opowiada historię Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ostatniej legalnej powojennej
polskiej władzy, przygotowującej kraj do wyjścia spod okupacji niemieckiej. W dokumencie
poruszane  są  m.  in.  takie  wątki  jak:  o  co  walczyli  WiNowcy,  losy  oficerów  IV  Zarządu
Głównego  „Wolność  i  Niezawisłość”  na  tle  zebranych  faktów  historycznych,  dlaczego
bezpieka skierowała przeciwko nim zespoły doborowych morderców pod ścisłym nadzorem
Moskwy,  prace  ekshumacyjne  i  poszukiwania  ciał  ofiar  reżimu  komunistycznego.
Przedstawione  są  relacje  żyjących  świadków,  opracowania  naukowe  oraz  wypowiedzi
historyków.

PLIKI DO POBRANIA

Zaproszenie (test) (pdf, 206.67 KB) 09.02.2017 11:00
Regulamin (test) (doc, 31 KB) 09.02.2017 11:00
Przegląd filmowy (ulotka) (pdf, 544.58 KB) 09.02.2017 11:00

https://gdansk.ipn.gov.pl/download/80/75817/ZaproszenieTest.pdf
https://gdansk.ipn.gov.pl/download/80/75817/ZaproszenieTest.pdf
https://gdansk.ipn.gov.pl/download/80/75818/RegulaminTest.doc
https://gdansk.ipn.gov.pl/download/80/75818/RegulaminTest.doc
https://gdansk.ipn.gov.pl/download/80/75819/Przegladfilmowyulotka.pdf
https://gdansk.ipn.gov.pl/download/80/75819/Przegladfilmowyulotka.pdf

