Pokaz filmu „Cudzoziemcy w Powstaniu Warszawskim”

Uczniowie

ze

Szkoły

Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy
uczestniczyli w dniu 19 października 2018
roku w pokazie filmu pt. „Cudzoziemcy
w Powstaniu Warszawskim” w MiejskoKadr z filmu "Cudzoziemcy w Powstaniu Warszawskim" /
Materiały prasowe

Gminnym

Centrum

Kultury

i Sportu

w Choroszczy, który miał miejsce w ramach projektu „Kogo kręci kino historyczne na Podlasiu”.
Projekcja została poprzedzona spotkaniem z reżyserką dokumentu panią Małgorzatą Bramą
oraz historykiem Instytutu Pamięci Narodowej, który przybliżył tło historyczne wydarzeń
zaprezentowanych w filmie. Natomiast pani reżyser opowiedziała zabranym o pracy na planie, gdzie
współdziałała międzynarodowa ekipa. Autorem zdjęć był bowiem Nicolás Villegas Hernández –
Kolumbijczyk, absolwent PWSFTViT w Łodzi. W filmie obok polskich aktorów: Emilii
Krakowskiej, Krzysztofa Dracza i Jerzego Rogalskiego wystąpili także cudzoziemcy – Gruzini i
Słowacy. „To było fajne doświadczenie, bo pokazało spojrzenie cudzoziemca na powstanie, bo my
podchodzimy bardzo emocjonalnie do naszej historii, zwłaszcza ja, jako warszawianka” – podkreśliła
Małgorzata Brama.
Dokument powstał na zlecenie Związku Powstańców Warszawskich, aby oddać hołdem
obcokrajowcom, którzy walczyli ramię w ramię z Polakami w sierpniu 1944 roku.
Film „Cudzoziemcy w Powstaniu Warszawskim” jest dokumentem fabularyzowanym,
w którym wywiady z powstańcami przeplatają się ze scenami fabularnymi. W filmie znalazł się
między innymi wywiad z córką porucznika Iringha, dowódcy plutonu Słowaków. Natomiast część
fabularna jest czarno-biała, pokazuje między innymi scenę z belgijskim przemytnikiem diamentów.
Film opowiada o niezwykłych historiach cudzoziemców, którzy pomagali powstańcom
warszawskim w heroicznej walce z Niemcami. Byli wśród nich Węgrzy, Słowacy, Francuzi, Gruzini,
Belgowie, Holendrzy, Grecy, Brytyjczycy, Włosi, Ormianie, Rosjanie, Burowie, a także Azer, Czech,
Ukrainiec, Rumun, Australijczyk i Nigeryjczyk. Jedni mieszkali w Warszawie przed wojną, inni
zbiegli z obozów jenieckich lub zdezerterowali z armii niemieckiej albo radzieckiej. Z zachodu
napływali robotnicy zatrudnieni w niemieckich firmach zbrojeniowych - Francuzi, Belgowie,
Holendrzy, Włosi i Węgrzy. Do Warszawy ściągali także robotnicy, którzy uciekli z obozów pracy

przymusowej. Wielu cudzoziemców znajdowało się w więzieniach i aresztach warszawskich, skąd
w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku uwolnili ich powstańcy.
Na zakończenie spotkania w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
pani reżyser Małgorzata Brama obdarowała swoimi filmami historycznymi uczniów będących
pasjonatami historii.
Udział w pokazie filmu "Cudzoziemcy w Powstaniu Warszawskim" był wspaniałą lekcją
historii i patriotyzmu, która pozwoliła młodzieży poszerzyć wiedzę oraz upamiętnić odwagę
i poświęcenie przedstawicieli kilkunastu narodowości, którzy wsparli Polaków w walce
o wyzwolenie spod hitlerowskiej okupacji.

