
ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ  

– w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej  

 

PIĄTEK  4 WRZEŚNIA 2015 r., godz. 11.00 – 12.30 

Kino Sokół, ul. Władysława Orkana 2, Zakopane 

 

Kto słyszał o polskim ruchu oporu w Vercors? Czy o tym, że w latach 

1940 - 1946 jego członkowie działali w murach hotelu Villard-de-Lans? 

Historia polskiego Liceum im. Cypriana Norwida jest mało znana. 

Podczas II wojny światowej około ośmiuset Polaków uczyło się w tej 

szkole –  innej niż wszystkie – jedynym wolnym polskim liceum  

w okupowanej Europie. Stawiali opór moralny, kulturowy i zbrojny, 

walcząc „za naszą i waszą wolność”… 

 

Spotkanie rozpoczniemy od wykładu na temat II wojny światowej i polsko-francuskiego ruchu oporu na 

płaskowyżu Vercors. Młodzież z Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem 

zaprezentuje materiał filmowy zebrany podczas pobytu na plenerze multimedialno-historycznym we 

Francji. Następnie otwarta zostanie wystawa fotograficzna pt. „Za naszą i waszą wolność”, 

udostępniona przez Stowarzyszenie Byłych Uczniów Liceum im. Cypriana Norwida.  

 

Ruch oporu na płaskowyżu Vercors – wykład Blandine Damieux-Verdeau: Blandine mieszka na 

płaskowyżu Vercors od dwudziestu lat i jest pasjonatką gór. Uprawia turystykę pieszą i narciarską, 

odkrywa góry całego świata poprzez własne podróże i filmy – jest przewodnikiem i wicedyrektorem 

Międzynarodowego Festiwalu Filmów Górskich w Autrans. Interesuje się życiem ludzi w górach,  

a w szczególności tych, którzy tworzyli historię w czasie II wojny światowej  działając w  ruchu oporu - 

tzw. maquis - na płaskowyżu Vercors. Blandine przybliży tę niezwykłą historię, żeby tamci ludzie  

i tamtejsze góry nie odeszły w zapomnienie.  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!  

 

Projekt realizowany podczas 11. Spotkań z Filmem Górskim. Wstęp bezpłatny.  

Więcej informacji na stronie www.spotkania.zakopane.pl   

 
 
Grupy szkolne prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału, najpóźniej do czwartku 3 września do godz. 11.00 
na email: info@spotkania.zakopane.pl  podając liczbę uczniów. Udział po otrzymaniu potwierdzenia.  
 
 
 

 
ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie Spotkania z Filmem Górskim; Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego 

Kenara w Zakopanem; Stowarzyszenie Byłych Uczniów Liceum im. Cypriana Norwida; Festiwal Filmów Górskich 
w Autrans; Liceum im. Jeana Prévosta z Villard de Lans we Francji 

PATRONAT HONOROWY: Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego 
PATRONAT: Francuski Instytut Kultury w Krakowie; Muzeum Historii Polski 

PROJEKT REALIZOWANY DZIĘKI WSPARCIU: regionu Rhône-Alpes; Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego; Banku Zachodniego WBK  

WSPARCIE MEDIALNE: Stowarzyszenie Francja-Polska/Association France-Pologne.  
 

               


