21 marca 2018 – Cykl Lekcja historii dla młodzieży. Pokaz filmu
Kazimierz Leski. Spotkanie z reżyserem filmu – Małgorzatą Bramą.
W kolejnym spotkaniu z cyklu lekcji historii przedstawiona została dokumentalna
opowieść o życiu i działalności Kazimierza Leskiego – zwanego polskim James Bondem.
Kazimierz Leski (ur. 21.06.1912 Warszawa, zm. 27.05.2000 Warszawa), ps. „Bradl”,
„37”, „Leon Juchniewicz”, „gen. Julius von Hallman”.
Film zdobył Nagrodę Prezesa Zarządu TVP na Festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci 2017, w tym
samym roku został wyróżniony Złotym Kopernikiem na Festiwalu Filmów Edukacyjnych "Edukino".
Opowiada o legendarnym asie polskiego wywiadu, powstańcu warszawskim, honorowym
obywatelu Warszawy i Izraela, pułkowniku Kazimierzu Leskim ps. "Bradl". Historia filmu oparta jest
m.in. na autentycznych relacjach ostatnich żyjących żołnierzy Batalionu "Miłosz", podkomendnych
Kazimierza Leskiego oraz jego przyjaciół i najbliższej rodziny.

„Na początku 1943 roku okupowany Paryż stał się miejscem jednego z największych
skandali w swej drugowojennej historii. Przez ulice stolicy Francji co chwila przejeżdżały samochody
Gestapo oraz Abwehry, prześcigając się w poszukiwaniu zaginionego generała Wehrmachtu Juliusa
von Hallmana, który zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach.
Generał Hallman, jako wybitny specjalista w zakresie budowy umocnień na froncie
wschodnim, wielokrotnie odwiedzał mieszczący się w Paryżu sztab gospodarczy armii marszałka Gerda von Rundstedta. W sztabie stanowił
nieocenione wsparcie merytoryczne dla inżynierów niemieckich budujących umocnienia w Zachodniej Europie. Podczas jednej z kolejnych wizyt
złożył propozycję zorganizowania przedsiębiorstwa do budowy umocnień na zachodnich wybrzeżach Francji, która rozpoczęła się kilka miesięcy
wcześniej. Po krótkim wahaniu sztabowcy zgodzili się na jego propozycję i dostarczyli mu plany budowy fortyfikacji oraz wypłacili zaliczkę w
wysokości 500 marek na poczet dalszej współpracy. Jednak generał Hallman niemal natychmiast przepadł jak kamień w wodę. Służby
bezpieczeństwa III Rzeszy były zdezorientowane zaistniałą sytuacją. Zgubili wysokiej rangi oficera, a wraz z nim ściśle tajne plany budowy
jednego z odcinków największego systemu fortyfikacji na zachodnim wybrzeżu Francji, czyli słynnego Wału Atlantyckiego. Dopiero po
skontaktowaniu się z jednostką macierzystą generała stacjonującą na terytorium Związku Radzieckiego, okazało się jak dalece Niemcy dali się
wyprowadzić w pole. Generał Julius von Hallman bowiem nigdy nie istniał, a jego postać wykreował jeden z najwybitniejszych oficerów
wywiadu Armii Krajowej por. Kazimierz Leski "Bradl".
Kazimierz Leski po odebraniu
medalu "Sprawiedliwy wśród
narodów świata", przyznanego
przez Instytut Yad Vashem
za pomaganie Żydom w czasie
II wojny
światowej.
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Małgorzata Brama - reżyser filmu "Kazimierz Leski"

