Filmy dokumentalne na temat
przemian w Polsce lat 80. i 90.
XV Festiwal Polskich Filmów w Austin, Teksas

Kadr z filmu „My, Naród”, Ronald Reagan i Lech Wałęsa
„MY, NARÓD„

Film dokumentalny, 2019 (58 min.), dostępny on-line 14 – 20 listopada
2020 r. na platformie APFF, na terenie USA.

Reżyseria: Ewa Ewart, scenariusz: Jacek Stawiski, zdjęcia: Mateusz
Kruszelnicki, Maciej Grubiak, muzyka: Szymon Nidzworski.

W filmie została pokazana historia trzydziestu lat polskiej transformacji,
zapoczątkowanej częściowo wolnymi wyborami do parlamentu, opowiedziana z

zachodniej perspektywy, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką
Zjednoczone odegrały w tym procesie.

Stany

Historyczne wybory 4 czerwca 1989 roku doprowadziły do upadku komunizmu nie
tylko w Polsce, ale także wywołały efekt domina w całym regionie – od obalenia
Muru Berlińskiego po rozpad Związku Radzieckiego.

W listopadzie 1989 r. Lech Wałęsa, którego kluczowa rola w tym procesie jest
niekwestionowana, a który później stał się pierwszym prezydentem
postkomunistycznej Polski, wygłosił historyczne przemówienie w amerykańskim
Kongresie. Pokazana jest niezwykle ciekawa postać tłumacza Lecha Wałesy,
dziennikarza Jacka Kolabińskiego.

Lech Wałęsa był jedynym Polakiem i trzecią osobą w historii Ameryki, która
przemawiała jako prywatny obywatel.

Film ujawnia nieznane kulisy słynnego wystąpienia Lecha Wałęsy w Kongresie
USA w 1989 r. oraz unikalny, zapomniany i nie pokazywany wcześniej materiał
archiwalny.

Kadr z filmu „My, Naród”

Ewa Ewart
EWA EWART

Jest absolwentką iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 80. XX wieku

pracowała jako tłumaczka i dziennikarka dla hiszpańskiej agencji prasowej EFE z
siedzibą w Warszawie. Po wyjeździe z Polski w połowie lat 80., kontynuowała
współpracę z EFE w Londynie.

W latach 1985–1990 przebywała w Waszyngtonie, gdzie m.in. była
korespondentką Sekcji Polskiej radia BBC i nadawała reportaże o procesie
przemian w Europie Wschodniej z perspektywy amerykańskiej. W 1990 r.
przeniosła się do Moskwy, gdzie pracowała jako producentka newsów dla
amerykańskiej stacji telewizyjnej CBS.

W 1993 r. powróciła do Wielkiej Brytanii i podjęła pracę w telewizji BBC w
Londynie. Pracowała dla flagowych programów dokumentu społecznopolitycznego, takich jak Assignment, Correspondent oraz This World.

Jest wielokrotnie nagradzaną reżyserką i producentką filmów dokumentalnych.
Specjalizuje się w filmach przełomowych, zrealizowała wiele dokumentów
śledczych, politycznych oraz programów poruszających kwestie społeczne.

W 2009 r. otrzymała nagrodę im. Andrzeja Woyciechowskiego za cykl:
„Dokumenty Ewy Ewart” emitowane w TVN24. Jest laureatką nagrody Wiktor za
rok 2009 w kategorii: twórca najlepszego programu telewizyjnego.

„AMNEZJA„

Film dokumentalny, 2019 (41 min.), dostępny on-line 14 – 20 listopada
2020 r. na platformie APFF, na terenie USA.

Scenariusz i reżyseria: Maciej Kuciel, zdjęcia: Piotr Wacowski, Witold Nogieć,
muzyka: Wojciech Borek, Bartosz Gwóźdź, Grzegorz Zmarz.

Kazik, Muniek i Liroy. Trzech muzyków obserwujących i prezentujących przez
ostatnie 30 lat polską rzeczywistość w dokumencie TVN „Amnezja” opowiada
subiektywną wersję historii. Na podstawie życiowych doświadczeń, obserwacji
sceny politycznej, z perspektywy trzech dziesięcioleci pokazują sukcesy i porażki
uwolnionego od komunizmu kraju.

Teledyski, unikatowe archiwalia Instytutu Pamięci Narodowej, zdjęcia agencyjne i
prywatne oddają atmosferę minionych lat. Do dzisiaj rozgrzewające emocje
polityczne rozmowy opozycji z komunistami w Magdalence i przy okrągłym stole,
pierwszy niekomunistyczny premier Tadeusz Mazowiecki, rodzący się na
straganach polski kapitalizm i inne wydarzenia tych czasów połączone z
bezkompromisowymi tekstami bohaterów dokumentu tworzą konstrukcję filmu.

Od przełomowego 1989 roku obserwowanego przez Muńka z perspektywy
zarobkowego emigranta, poprzez rodzący się kapitalizm widziany z kieleckiego
osiedla przez rapera Liroya aż po rozpad strony opozycyjnej na dwa zaciekle
zwalczające się plemiona, o którym śpiewa Kazik.

dr z filmu „Amnezja”, Kazik (z lewej)

Kadr z filmu „Amnezja”, Liroy

Reżyser Maciej Kuciel
MACIEJ KUCIEL

Z wykształcenia jest inżynierem o specjalności fizyka medyczna i dozymetria;
dziennikarz, od 17 lat związany z telewizją TVN i jej programami interwencyjnymi
oraz śledczymi Uwaga! i Superwizjer. Współpracował z krakowskim dodatkiem
„Gazety Wyborczej”, działem prawnym „Rzeczpospolitej” i Radiem Kraków. W
2009 roku wspólnie z Szymonem Jadczakiem został nagrodzony Grand Press w
kategorii news za reportaż „Dobre, bo szwedzkie”. W 2012 roku wspólnie z
Danielem Liszkiewiczem został nagrodzony przez Stowarzyszenie Dziennikarzy
Polskich za cykl reportaży ujawniających przywiezienie do Polski z Ukrainy
tysięcy ton rakotwórczych odpadów chemicznych.

