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Polak potrzebny od zaraz
Dodane dnia 19.08.2013

tytuł polski: Polak potrzebny od zaraz
tytuł oryginalny: It’s a Free World
Harmonogram pokazów:
7 września 2013 roku, Nowy Sącz, Kino "Sokół" - godzina 13:00
20 września 2013 roku, Kraków, Kino "Agrafka" (pokaz dla mlodzieży szkolnej)
21 września 2013 roku, Kraków, Kino "Agrafka" - godzina 14:30
3 października 2013 roku, Częstochowa, Kino "Iluzja" - godzina 10:30 (pokaz dla młodzieży szkolnej)
4 października 2013 roku, Częstochowa, Kino "Iluzja" - godzina 14:30

reżyser: Ken Loach
scenariusz: Paul Laverty
producent: Film4
obsada:Kierston Wareing, Juliet Ellis, Lesław Żurek, Joe Siﬄeet, Colin Caughlin, Maggie Russell, Raymond
Mearns, Frank Gilhooley, Faruk Pruti, Branko Tomovic, Serge Soric, Radosław Kaim, Steve Lorrigan
dystrybutor: SPI International Polska
kraje produkcji:Wielka Brytania/ Włochy/ Niemcy/ Hiszpania/ Polska
język oryginalny: angielski/ polski
rok produkcji: 2007
czas trwania: 96 minut

opis:
Polska. Robotnik budowlany, pielęgniarka i nauczycielka – wszyscy marzą o lepszym życiu. I pojawia się ktoś, kto spełni ich
marzenia. To Angie, przedstawicielka agencji pośrednictwa pracy. Wystarczy wpłacić 1 500 zł i można się pakować – bramy
angielskiego raju stoją otworem. Na miejscu, zwerbowani do pracy ludzie, przeżywają gorzkie rozczarowanie. Czeka ich
ciężka praca i wyzysk, a wysokość zarobków znacznie różni się od obiecanych. Niektórzy w ogóle nie dostają wynagrodzenia.
Film pokazuje ciemną stronę zarobkowej migracji. Angie, nieuczciwa pośredniczka, dla której liczy się tylko zysk, bez
skrupułów wykorzystuje ludzi, którzy przyjechali do Anglii w poszukiwaniu lepszego życia. Nie cofa się przed niczym. Film
szczególnie użyteczny do dyskusji z młodzieżą na temat sposobów ustrzeżenia się przed niebezpieczeństwami związanymi z
wyjazdami do pracy za granicą.

Obraz otrzymał nagrodę za Najlepszy Scenariusz przyznana na MFF w Wenecji 2007.
Film został również zaprezentowany podczas pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Filmów o Handlu Ludźmi, który odbył
się w dniach 16-18 października 2012 roku w Warszawie.
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