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Z okazji tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości 
Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na wykład

Gary’ego Powersa jr.

który odbędzie się w dniu

12 listopada (niedziela) 2017 r., godz. 14.00

Przystanek Historia  
Centrum Edukacyjne im. Janusza Kurtyki 

ul. Marszałkowska 21/25 w Warszawie

Wykładowi towarzyszyć będzie dyskusja panelowa, w której udział wezmą również  
prof. Krzysztof Szwagrzyk, Zastępca Prezesa IPN,  

prof. Sławomir Cenckiewicz, Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego  
oraz Rainer Hunger. 

Moderować będzie dr Rafał Leśkiewicz (IPN).

The Cold War and the U-2 incident
Zimna Wojna i incydent związany z samolotem U-2

Francis Gary Powers (1929-1977)
Pilot CIA, zestrzelony w czasie lotu zwiadowczego samolotem szpiegowskim typu U-2 
w przestrzeni powietrznej ZSRR podczas Zimnej Wojny, 1 maja 1960 r. Po schwytaniu, 

oskarżony o szpiegostwo, a następnie osadzony na prawie dwa lata w sowieckim 
więzieniu. Ostatecznie zwolniony w 1962 r., wymieniony za pułkownika Rudolfa Abela, 

szpiega KGB złapanego w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat pięćdziesiątych, 
na dawnym moście granicznym łączącym Berlin Zachodni ze wschodnioniemieckim 
wówczas Poczdamem. Wydarzenie to przełożyło się na kryzys w stosunkach między 
USA a ZSRR i zostało przedstawione w filmie Stevena Spielberga „Most szpiegów”.

Gary Powers jr
Urodzony 5 czerwca 1965 r. w Burbank w Kalifornii, syn Francisa Gary’ego i Claudii 

„Sue” Powers, uzyskał licencjat z filozofii na California State University w Los Angeles 
oraz tytuł magistra administracji publicznej na Uniwersytecie George’a Masona 

w Fairfax w stanie Wirginia, pracował jako konsultant przy filmie Stevena Spielberga 
„Most szpiegów”, zimnowojennym thrillerze o Jamesie Donovanie, pośredniczącym 

w wymianie szpiegów - Rudolfa Abela na pilota CIA, Gary’ego Powersa zestrzelonego 
w samolocie szpiegowskim Lockheed U-2 nad Związkiem Sowieckim 1 maja 1960 r. 

Założyciel i były dyrektor Muzeum Zimnej Wojny, utworzonego w 1996 r. w celu 
uhonorowania weteranów Zimnej Wojny, zachowania w pamięci wydarzeń z tego okresu, 

jak również edukowania przyszłych pokoleń. Przewodniczący Prezydenckiego Komitetu 
Doradczego ds. Studiów dotyczących Zimnej Wojny, współpracuje z organizacjami 

rządowymi i wiodącymi ekspertami z tej dziedziny, w celu zidentyfikowania, 
opisania i upamiętniania historycznych miejsc związanych z zimną wojną. W 2002 r. 
wybrany „jednym z dziesięciu najbardziej obiecujących młodych Amerykanów” przez 

niższą Izbę Handlową; wykłada gościnnie w wielu krajach i regularnie występuje 
w telewizji w roli eksperta, autor książki „Letters from a Soviet Prison”. 
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