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IPN TV - When they come (Kiedy przyjdą podpalić dom)
Zespół IPN TV w krótkim filmie edukacyjnym przypomina, czym była II wojna światowa dla Polaków. Z myślą o
widzu zagranicznym film opatrzono angielskimi napisami.

Każdy z nas ma zagranicznych znajomych. Prosimy prześlijcie im link
do filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=bB7aD_KfVJY

Nie dla każdego przestroga przed zbrodniczymi totalitaryzmami musi być oczywista. Film „Kiedy przyjdą
podpalić dom” opowiada o genezie II wojny światowej, wspólnej inwazji nazistowskich Niemiec i Związku
Sowieckiego na Polskę we wrześniu 1939 roku, okupacyjnym terrorze ze strony dwóch totalitarnych reżimów,
eksterminacji polskich elit, zbrodni Holokaustu, ale także walce polskich żołnierzy na frontach II wojny
światowej, fenomenie Polskiego Państwa Podziemnego - największej tego typu struktury zarówno cywilnej jak i
militarnej w dziejach, tragedii Powstania Warszawskiego w 1944 roku, a potem pozornym wyzwoleniu i
przejmowaniu władzy przez komunistów.
Wymowne są dane przedstawione na końcu filmu: 5,5 mln zabitych, w tym 2,8 mln polskich Żydów, prawie
połowa przedwojennego terytorium utracona na rzecz Związku Sowieckiego, prawie czterdziestoprocentowy
spadek potencjału ekonomicznego, zniszczenie lub grabież połowy dóbr kultury. Tylko w samej Warszawie w
gruzach znalazło się 85% miasta.
Narratorem filmu jest Tomasz Sudoł, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej. W filmie, oprócz materiałów
archiwalnych, wykorzystano wypowiedzi świadków historii, którzy przeżyli.

IPN TV - When they come
The movie “When they come” recounts the story of the origins of World War II – the Nazi Germany’s and Soviet
Union’s invasion of Poland in September 1939, highlighting the terror of the occupation by two totalitarian
regimes, the extermination of Polish elites and the Holocaust massacre. It also sheds light on the participation
of Polish soldiers on the fronts of World War II, the phenomenon of the Polish Underground State – the biggest
military and civil structure of this kind, the tragedy of the Warsaw Uprising in 1944 and at the end of the movie
the ostensible liberation of Poland and the process of seizing power by the Communists.
The closing part of the movie presents some telling figures – 5.5 million killed, including 2.8 million Polish Jews,
almost half of the pre-war territory lost in favour of the Soviet Union, a nearly 40 per cent drop in the pre-war
economic state value. About 50 per cent of the national heritage was devastated or stolen. Only in Warsaw 85

per cent of the city was irrevocably destroyed.
The narrator of the movie is Tomasz Sudoł, a young historian from the Institute of National Remembrance.
Apart from archival document, also testimonies of witnesses, who survived the war were used. The film includes
English subtitles.
Share this movie with your friends:
https://www.youtube.com/watch?v=bB7aD_KfVJY

Drukuj
Generuj PDF
Powiadom
Powrót

Liczba wejść: 39263, od Data
publikacji 07.09.2017

