
XXXVI Międzynarodowy Katolicki  Festiwal 
Filmów i Multimediów „KSF NIEPOKALANA 2021” 

Serdecznie zapraszamy na projekcje festiwalowe wszystkich 
twórców, aktorów i producentów filmów nadesłanych na festiwal.

Każdy z Państwa proszony jest o swobodną wypowiedź 
przed projekcją filmu i po projekcji.

PROJEKCJE FESTIWALOWE, sobota, 18 września 2021roku

Projekcje festiwalowe odbywają się w formule mieszanej, 
tradycyjnej i on-line, 

w Studio Telewizyjnym znajdującym się w sali środków audiowizualnych 
w Domu św. Józefa położonego na terenie Parafii Matki Bożej

Częstochowskiej w Józefowie, koło Otwocka, ul. Piotra Skargi 24, 
wejście od frontu kościoła, od ul. 3 Maja, naprzeciw numeru 88. 

Jest bardzo wygodny dojazd kolejką SKM,  linia nr 1, kierunek Otwock,
stacja Józefów.

Linki do odbioru transmisji znajdą się na stronie internetowej 
www.ksfniepokalana.pl

Godzina 10.00
rozpoczęcie transmisji on-line

36F088 odc.1”Polska sprawa 1939 - 1956 odc.1. 1 września”  Artur 

Janicki edukacyjny 13'06''

Autorem scenariusza i prowadzącym program jest Pan Artur Janicki, który 

z wytrwałością i konsekwencją prezentuje w swoich programach, ale także

filmach, najważniejsze dla Polski wydarzenia historyczne

10.20

36F086 „Epopeja Narodowa” Grażyna Zielińska, edukacyjno - amatorski

23 min.

...jest opowieścią m.in. o Powstaniu Warszawskim połączoną 

z wypowiedziami uczestników Powstania
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11.00
36F083 „Magia sztuki”.                                                                       

Wyprawa z podwórka. (cichociemna gen. A. Zawadzka) Grażyna Zielińska,

edukacyjno - amatorski 49 min.

Film, w którym dzieci odkrywają i poznają życie wyjątkowej osoby, śp. 

Pani generał Elżbiety Zawadzkiej – legendarnej kurierki Komendy Głównej 

Armii Krajowej odznaczonej najwyższym polskim odznaczeniem: Orderem 

Orła Białego

12.00
36F001 „BraciaBosi”                                                                              

Robert Młynarski, amatorski. 23'49''

Film o historii Braci Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, a 

także o współczesnej działalności zakonników, ich codziennym życiu w 

klasztorze wypełnionym modlitwami i o tym, co jest celem i istotą tego 

zakonu.

12.45

36F025 „Sprawiedliwi wśród narodów”, Marzena Chojecka, Idź Pod 

Prąd 

dok. historyczny 41'36'', 

Opowieść o czasach i ludziach w Piaskach na Lubelszczyźnie, o czasach 

i ludziach, których już nie ma. Opowieść o ratowaniu Żydów w czasach II 

wojenny światowej w tej części Polski. Historia rodziny Jaroszów i ich 

NORMALNE I ŻYCZLIWE relacje z Żydami przed wojną i w czasie okupacji

13.45

36F054 ”Marsz po prawdę. 1 maja 1971 w Szczecinie i Gdańsku”, 

Edyta Strub dok. historyczny 24 min.

Pochód sprzeciwu 1.05.1971 r.

2/3



14.30

36F058 „Kto ratuje jedno życie” Bogusława Stanowska-Cichoń dok. 68 

min 32 sek.

Staranne i rzetelne przedstawienie wysiłków polskich sióstr zakonnych 

i księży w ratowaniu Żydów w czasie II wojny światowej. Niezwykle ważny

film pokazujący heroiczne zachowania wielu kapłanów oraz sióstr 

zakonnych, którzy narażając życie ratowali Żydów przed zagładą

16.00

36F049 „Grudzień Wasz i Nasz” Joanna Pieciukiewicz dok. histor. 57 

min.

O tragedii Grudnia ‘70 w Szczecinie. Wykorzystano materiały oryginalne 

materiały TVP, SB oraz nagrania z sieci telefonicznej MSW

17.00

36F031 „WYJŚCIE” Michał Król ks Roman Sikoń dok. 52 min 

...opowieść o ludziach niepełnosprawnych, którzy tworzą Teatr Exit. 

Szukamy tu wspólnie prawdziwego piękna, nie atrakcyjności. Chcemy 

naszą sztuką budować człowieka, prowadzić go ku prawdziwemu 

szczęściu. Nasza twórczość głównie opiera się na Słowie Bożym, gdyż 

wierzymy, że ma ona moc zmieniania ludzi. Chcemy tworzyć rzeczy 

piękne w świecie zawłaszczonym przez brzydotę (to cytat z  końcówki 

filmu)

Godzina 18.00
Podsumowanie dnia i zaproszenie na jutro. 
Zakończenie transmisji on-line

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian.
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