FILMOWY KONKURS
HISTORYCZNY

Temat przewodni VII Edycji:

NIEZŁOMNI W MIŁOŚCI DO OJCZYZNY

W Konkursie weźmie udział ok. 1500 uczniów i nauczycieli w tym Polonia
z całego świata. Powstanie ok. 400 filmów,
z których kilkadziesiąt poświeconych będzie tematowi
Bohaterom Niezłomnym.

NIEZŁOMNI W WIERZE, NADZIEI
I MIŁOŚCI DO OJCZYZNY
Mimo, że historia powstań przeciw zaborcom
nauczyła Polaków, że zrywy niepodległościowe
mogą spowodować represje (rusyfikacje, zsyłki
na Syberię, germanizacje), Naród Polski w
obliczu zagrożenia i zniewolenia nigdy nie bał
się walczyć o swoją suwerenność. Podczas I
wojny światowej wywalczyliśmy niepodległość,
jednak to nie uśpiło naszej czujności i podjęliśmy walkę z potężnym bolszewickim
wrogiem, jeszcze raz broniąc nie tylko siebie, ale i pozostałą część Świata
Zachodniego. Wykrwawiwszy się podczas II wojny światowej, nie spoczęliśmy –
Żołnierze Niezłomni podjęli walkę z okupantem komunistycznym. Ostatni żołnierz
wyklęty - Józef Franczak walczył do 1 października 1963 r., kiedy zginął z rąk PRLowskiego aparatu bezpieczeństwa.

INFORMACJA O
FILMOWEGO KONKURSU

VII EDYCJI
PATRIA NOSTRA

W 2022 roku zostanie zrealizowanych 5 filmowych konkursów historycznych:
 4 konkursy regionalne dla młodzieży z Polski
 oraz Konkurs Światowy dla młodzieży polonijnej
W konkursach weźmie udział ok. 400 szkół z Polski i Polonii Świata - łącznie ok.
1500 uczniów i nauczycieli.
W ramach VII edycji konkursów Patria Nostra zostanie wykonanych ok. 400 filmów
i animacji.
Poprzez odpowiedni dobór tematów prac konkursowych w konkursach w szczególny
sposób będą poruszane wybrane zagadnienia z historii Polski, w tym przede
wszystkim – NIEZŁOMNI W MIŁOŚCI DO OJCZYZNY.
Prace konkursowe będą wyświetlane na telebimach reklamowych w największych
polskich miastach.
Gale finałowe konkursów będą odbywać się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu
i Gdańsku.

NIEZŁOMNI W MIŁOŚCI DO OJCZYZNY
– TEMATY GŁÓWNE


POWSTANIE ORGANIZACJI „NIE”
- 30 stycznia 1945 r. Powstała organizacja NIE na której czele stanął gen,
August Emil Fieldorf „Nil”, który w 1953 r. został powieszony za swoją
działalność przez komunistów.



OSACZENIE „OGNIA”
- 21 lutego 1947 w Ostrowsku dzięki doniesieniom agentów wojsko i
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa zdołali otoczyć chorego dowódcę
Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica”, Józefa Kurasia „Ognia”.
Legendarny partyzant Podhala po stoczeniu ostatniej walki oddał do siebie
samobójczy strzał, na skutek którego dzień później zmarł w nowotarskim
szpitalu.



FAŁSZYWA AMNESTIA 1947
- wyłoniony w wyniku sfałszowanych przez komunistów wyborów sejm
uchwalił 22 lutego 1947 r. amnestię dla żołnierzy podziemia
niepodległościowego. Choć samo użycie słowa "amnestia" było niezmiernie
krzywdzące w kontekście ludzi walczących o niepodległość ojczyzny, to
jednak dużo bardziej niebezpieczny był prawdziwy cel tej akcji, która miała
doprowadzić do spenetrowania i zewidencjonowania partyzanckich
oddziałów.



KSIĘŻA W WALCE O WOLNOŚĆ POLSKI
- 1 lutego 1918 r. urodził się Ignacy Tokarczuk arcybiskup metropolita
przemyski prześladowany przez Służbę Bezpieczeństwa za pomoc
opozycjonistom.



ZBRODNIE
KOMUNISTYCZNE – POBICIE
KS.
ISAKOWICZAZALESKIEGO
- 6 kwietnia 1985 r. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, kapelan
podziemnej Solidarności, został pobity przez „nieznanych sprawców”.



Z NARODZINY „ŁUPASZKI”
- 29 kwietnia 1889 r. w Suwałkach urodził się późniejszy podpułkownik,
żołnierz Samoobrony Wileńskiej, pogromca bolszewików, kawalerzysta
Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, partyzant i kawaler
orderu Virtuti Militari, Jerzy Dąmbrowski „Łupaszka”.
Niesamowite
wyczyny jakich dokonywał w trakcie walk z Armią Czerwoną w latach
1918-1920 sprawiły, że stał się na kresach północno-wschodnich postacią
legendarną, sławnym zagończykiem […] dokazującym na czele
ochotniczego oddziału jazdy czynów odwagi i sztuki wojennej godnych
Kmicica.



OBRONA KRZYŻA W NOWEJ HUCIE
- 27 kwietnia 1960 rankiem na polecenie komunistycznych władz podjęto
próbę usunięcia krzyża stojącego w miejscu niedoszłej budowy kościoła w
Nowej Hucie. Mieszkańcy osiedla przystąpili do spontanicznej obrony
obiektu kultu, w której wzięło udział kilka tysięcy osób. Przeciwko nim
użyto MO i ZOMO z wykorzystaniem gazu łzawiącego, pałek, armatek
wodnych, psów, a w godzinach wieczornych również wojska i ostrej
amunicji. Pomimo brutalnej pacyfikacji oraz późniejszych represji władza
została zmuszona do pozostawienia nowohuckiego krzyża.



WYROK NA ROTMISTRZU PILECKIM
- 25 maja 1948 r. wyrokiem komunistycznego sądu w warszawskim
więzieniu przy ulicy Rakowieckiej wykonano wyrok śmierci na jednym z
najodważniejszych żołnierzy polskiego podziemia rtm. Witoldzie Pileckim.



POLEGŁ ŻOŁNIERZ NSZ „ORŁOWSKI”
- 17 maja 1945 r. na Podlasiu we wsi Bodaki w walce z przeważającymi
siłami NKWD poległo ponad dwudziestu żołnierzy NSZ wraz ze swoim
dowódcą por. Zbigniewem Zalewskim "Orłowskim". Resztę ludzi z
osaczenia zdołał wyprowadzić pochodzący z Wileńszczyzny sierż. Augustyn
Dobrowolski "Kruk", który jako zastępca przejął dowodzenie nad
oddziałem.



DEFILADA NSZ W WIŚLE
- 3 maja 1946 r. 200 żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej przemaszerowało w
defiladzie przez centrum Wisły, co było bardzo odważnym czynem ze
względu na to, że w mieście stacjonował oddział Ludowego Wojska
Polskiego i sowieckiej armii, a niedaleko - Wojska Ochrony Pogranicza.



ZABÓJSTWO STANISŁAWA PYJASA
- W Krakowie znaleziono zamordowanego studenta i współpracownika KOR
Stanisława Pyjasa. Tragedię tę relacjonował jego przyjaciel Bronisław
Wildstein pisząc: po południu ktoś zaczął wściekle łomotać do moich drzwi.
Przyjaciele z akademika. „Ubecja zabiła Staszka”. […] Wiedziałem, że
zwłoki powinny być jeszcze w prosektorium. Poszedłem tam […] Wtedy
uwierzyłem, że Staszek nie żyje. Twarz była zmasakrowana. Szczególnie
lewa strona.

