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Setki tysięcy Polaków i Polek
walczyło na wszystkich frontach II wojny światowej z niemieckim faszyzmem. Z okazji
67. rocznicy Dnia Zwycięstwa w
2012 roku dziewięcioro z nich po
raz pierwszy ponownie wróciło
do miejsc związanych ze „szturmem Berlina”. Opowiadają
o swoich przeżyciach i trudnych wyborach, przed którymi postawieni zostali młodzi
ludzie wraz z wybuchem wojny w Polsce: z jednej strony
rozpętana napaścią Niemiec na
Polskę w 1939 roku wojna ludobójcza (Vernichtungskrieg),
a z drugiej stalinowskie deportacje na Syberię w latach
1940–1941. Po tak zwanej amnestii, która była wynikiem
umowy polsko-radzieckiej w
lipcu 1941 roku, na terytorium
ZSRR utworzona zostaje Armia Polska gen. Władysława
Andersa. Jednak nie wszyscy
polscy zesłańcy zostali do niej
przyjęci i nie wszyscy dotarli do niej przed jej ewakuacją
na Bliski Wschód. Wielu z nich
– tak jak bohaterowie naszego filmu – trafili do Wojska Polskiego dopiero w 1943
roku: do 1. Dywizji Piechoty
im. Tadeusza Kościuszki lub 2.

Dywizji Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego, a następnie
1. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR gen. Zygmunta
Berlinga, który w marcu 1944
roku przemianowany został w
1. Armię Polską. Jej żołnierze i
kobiety-żołnierze walczyli jako
część koalicji antyhitlerowskiej, przyczyniając się między
innymi do wyzwolenia niemieckich obozów koncentracyjnych Majdanek i Sachsenhausen. Swój szlak bojowy
rozpoczęty jesienią 1943 roku
w bitwie pod Lenino skończyli
w maju 1945 roku, szturmując u
boku Armii Czerwonej Berlin.
Film Nie zmarnujcie tego,
co
wywalczyliśmy!
pozwala poznać perspektywę
polskich
kombatantów
i
kombatantek. Podczas gdy
konfrontacja z przeszłością
wyzwala wielopłaszczyznowe
wspomnienia, spotkania z
Niemcami wywołują też wiele
niespodzianek …
Czy Berlińczycy pamiętają o
swoich wyzwolicielkach i wyzwolicielach? Jakie przesłanie
mają polskie weteranki i weterani dla współczesnej generacji?

