
 

W dniach 27-28 lutego 2017 r. w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu przy ulicy 

Grabiszyńskiej odbywała się Retrospektywa VIII festiwalu filmowego ,,Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”. 

Objęte honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy wydarzenie było ciągiem wystaw 

poświęconych żołnierzom wyklętym, projekcji filmów ilustrujących czasy Polski powojennej ale także 

spotkań z kombatantami, świadkami historii, warsztatów edukacyjnych i ciekawych lekcji historii 

organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Myślą przewodnią festiwalu było przybliżenie młodym 

(i nie tylko) sylwetek i losów Żołnierzy Wyklętych – ludzi zapomnianych w czasach PRL-u, których pamięć 

jest stopniowo przywracana od 2007r.  

Żołnierze Wyklęci do działacze podziemia anty-komunistycznego w latach 1945-1953. Byli to 

ludzie, którzy po klęsce akcji ,,Burza” i końcu II wojny światowej nie złożyli – pomimo rozwiązania 

struktur Armii Krajowej – broni i dalej prowadzili walkę z władzami komunistycznymi. Większość z nich 

przypłaciła to życiem – byli w bestialski sposób mordowani przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, 

a ich postacie miały na stałe ulec zapomnieniu. Grzebani na śmietnikach cmentarnych, pod murami więzień 

i w innych niegodnych pochówku miejscach mieli już na zawsze pozostać zapomniani. Jednak ten cel nie 

został zrealizowany. Dziś przywraca się pamięć tych wspaniałych ludzi.  

W tegorocznym festiwalu filmowym czynnie brała udział młodzież z naszej szkoły, która pomagała 

w ramach wolontariatu w organizacji tego przedsięwzięcia pod opieką i kierownictwem pana Roberta 

Pieńkowskiego. Część klas pierwszych i drugich uczestniczyła także w pokazach filmowych i lekcjach 

historii wraz ze swoimi nauczycielami. Całość zamknęła uroczysta gala 28 lutego wieczorem, którą 

uświetnił Dolnośląski Kurator Oświaty pan Roman Kowalczyk, który wraz z młodzieżą z klasy pierwszej 

teatralnej dał koncert polskich pieśni patriotycznych z czasów wojennych.  

Przekazywanie wiedzy i nauka kim byli Żołnierze Wyklęci jest bardzo ważna w odniesieniu  

do młodego pokolenia. To właśnie młodzi muszą podtrzymywać pamięć i prawdę historyczną o tym kim 

byli Żołnierze Wyklęci, aby ich losy już nigdy nie uległy zapomnieniu. Wystawy tematyczne, filmy  

i warsztaty artystyczne pozwalały młodzieży na bliższe poznanie nie tylko samych sylwetek żołnierzy  

II Konspiracji, ale także na poznanie i zrozumienie realiów Polski powojennej – świata, w którym Żołnierze 

Wyklęci znaleźli się po 1945r. i świata, który de facto ich wyklął. Dziś coraz więcej mówi się  

o tych ludziach: Witold Pilecki, Zygmunt Szendzielarz, August Emil Fieldorf czy Danuta Siedzikówna. 

Dzięki takim przedsięwzięciom można bliżej poznać ich losy; zrozumieć dlaczego tak wspaniali patrioci, 

stawiający sobie Polskę na pierwszym miejscu, zostali wyklęci i za co spotkał ich taki los. Wielka 

odpowiedzialność spoczywa tu także na naszych nauczycielach i wychowawcach – aby obiektywnie 

przedstawiali nam prawdziwą historię tamtych ludzi i tamtych dni – aby temat Żołnierzy Wyklętych nie był 

tylko ,,modny” wśród młodych, ale żywy i zrozumiany. Służy to także wzbudzeniu refleksji w młodych 

ludziach: czy my sami bylibyśmy gotowi podzielić ich los? – obyśmy nigdy nie musieli odpowiadać.  
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