


Nadeszła długo oczekiwana chwila, gdy możemy na szerszą skalę zaprezentować
efekt prac nad filmem "Kaszubi i Pomorze w walce z bolszewikami". Ten
szczególny dzień – 11 listopada, w którym świętujemy odzyskanie przez Polskę
niepodległości jest znakomitą ku temu okazją. To przecież właśnie tego dnia 
w sercu każdego z nas patriotyzm zajmuje szczególne miejsce. Cieszymy się, że
możemy wraz z wszystkimi Polakami świętować setną rocznicę Cudu nad Wisłą!
Realizacja tego wyjątkowego projektu – nie tylko historycznego, 
ale i artystycznego, możliwa była dzięki dofinansowaniu projektu ze środków
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu
Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Film, który Państwu prezentujemy, stanowić ma materiał edukacyjny,
wspomagający pedagogów w nauczaniu o niezwykle fascynującym wydarzeniu
zwanym Cudem nad Wisłą, jak często określana jest Bitwa Warszawska.
Do współpracy przy tej realizacji zaprosiliśmy gdański oddział Instytutu Pamięci
Narodowej oraz Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy. Ich pomoc i wkład
w tę realizację były nieocenione.
Nie do przecenienia był również udział Stowarzyszenia Rekonstrukcji
Historycznej Pułk Czarnieckiego z Wejherowa, Grupy Rekonstrukcji Historycznej
14 Pułk Strzelców Syberyjskich z Przasnysza, Grupy Rekonstrukcji Historycznej
147 Pułk Piechoty "Gwardia Twierdzy Boyen", Stowarzyszenia Pomarenk 
z Jastarni, a także oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Jastarni. Bez
nich nie byłoby możliwe zrealizowanie tego filmu w tak krótkim czasie. Zdjęcia
trwały zaledwie przez kilka wrześniowych dni. Trwająca pandemia koronawirusa
nie ułatwiała nam pracy na planie. Wszystkie sceny kręcone były z zachowaniem
ostrożności i w trosce o bezpieczeństwo zarówno osób występujących, jak i całej
obsługi planu. Mamy nadzieję, że film spotka się z Waszym uznaniem, 
ale i wyrozumiałością, gdyż w znakomitej większości w obsadzie znaleźli się
amatorzy.



W ramach projektu odbyła się rekonstrukcja historyczna, na podstawie której
zrealizowaliśmy zdjęcia do filmu. Zarówno rekonstrukcji, jak i zdjęciom
towarzyszył plener malarski, podczas którego lokalni artyści tworzyli prace
przedstawiające nie tylko plenery, ale i te niezwykle widowiskowe wydarzenia
historyczne. Zdjęcia realizowane były między innymi na plaży w Helu. Dawniej
piękno polskiego wybrzeża w swych pracach sławili między innymi Wojciech
Kossak, Julian Fałat, Leon Wyczółkowski, Włodzimierz Nałęcz, Marian Mokwa,
Michalina Krzyżanowska i inni. Teraz lokalni artyści - w tym członkowie
Stowarzyszenia Artystów Plastyków w Wejherowie "Pasja" stworzyli prace, które
również miały ukazać walory naszego regionu. Oglądać je można obecnie przez
szyby foyer Filharmonii Kaszubskiej.

Celem projektu było uświadomienie lokalnej społeczności (zwłaszcza dzieciom 
i młodzieży) jak bardzo zaangażowana w tę jedną z największych i zarazem
najważniejszych bitew w historii polskiego oręża, była nie tylko armia, ale przede
wszystkim ludność cywilna.

Przygotowany przez nas film ma na celu ukazanie zaangażowania mieszkańców
Pomorza, w tym kaszubskich rybaków, a także żołnierzy w to wydarzenie.
Wierzymy, że obudzi on wśród młodzieży poczucie dumy z przodków, którzy
wykazali się nie lada hartem ducha, heroizmem i odwagą. Prawdziwi
superbohaterowie są bowiem nie tylko na ekranach kin, czy kartach komiksów.
Mogą okazać się nimi również nasi pradziadowie, czy prababcie. Właśnie o tym
jest nasza filmowa opowieść...

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które twórczo, organizacyjnie, czy
technicznie przyczyniły się do realizacji projektu.

Pokaz online filmu odbył się 11 listopada 2020 roku.


