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

Serdecznie zapraszamy na projekcje filmowe wszystkich twórców, aktorów
i producentów filmów nadesłanych na Festiwal.
Każdy z Państwa proszony jest o swobodną wypowiedź
przed projekcją filmu i po projekcji.
Festiwal odbywa 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
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Godzina 10.00
rozpoczęcie transmisji on-line
36F072 ”Marsz cieni” Lesław Dobrucki dok. fabularyzowany 21'59''
Przejmujący marsz postaci w historycznych mundurach polskich oficerów
oraz pilnujących ich funkcjonariuszy NKWD, organizowany jest od 2008
roku z okazji obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Jego
uczestnicy w milczeniu pokonują ulicami Warszawy trasę od Muzeum
Wojska Polskiego do Pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie.
Tym marszem przypominają o ofiarach – polskich żołnierzach, którzy
zostali bestialsko zamordowani strzałami w tył głowy przez NKWD. Przez
wiele lat milczano o tej zborni i zawieszono kotary niepamięci – jak
podkreśla jedna z osób wypowiadających się w filmie. A właśnie to ci
ludzie walczyli o wolną Polskę. I zapłacili najwyższą cenę. Oddali za nią
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swoje życie. Reżyser filmu dołącza widzów do grona obserwatorów tego
wydarzenia.

10.40
36F091 odc. 4 „Polska Sprawa 1939 - 1956 odc. 4. Katyń” Artur
Janicki edu. 12 min. 49 sek.
...przedstawiono wydarzenia związane z bestialskim zamordowaniem
polskich żołnierzy w Katyniu.

11.00
36F029 „Bóg w Auschwitz. Wspomnienia Walentyny Nikodem”
Weronika Machała, prod. Idź Pod Prąd, edukacyjny, 6 minut
Wstrząsające wspomnienia Walentyny Nikodem, która wraz z mamą trafiła
do niemieckiego obozu koncentracyjnego mając 20 lat. Bohaterka
opowiada, że w pierwszej chwili można było powiedzieć: Boże, gdzie ty
jesteś, bo to przecież niemożliwe, żeby ludzie coś podobnego urządzili
innym ludziom. Ale to było dopiero preludium do tego co nastąpiło… To
dramatyczne wspomnienia nagrane przez Kornelię Chojecką m.in. o
śmierci mamy bohaterki w obozie i codziennej walce o przetrwanie.

11.15
36F034 „A WIARA PRZETRWAŁA” - film dok. Anna Tomczyk 25 min.
Autorka pokazuje w swoim filmie mieszkańców miejscowości Wołoszcza w
obwodzie lwowskim na Ukrainie, dzięki którym pomimo prześladowań po
II wojnie światowej przetrwała wiara katolicka. Autorki konsekwentnie
realizuje filmy i reportaże o życiu Polaków poza granicami kraju.
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12.00
36F063 „Różyczka” Inka Bogucka dok. 11 min.
...wzruszająca opowieść o tym, co najważniejsze – o miłości. W tej
opowieści został pokazany problem wielu rodziców stawianych przed
wyborem dokonania lub odstąpienia od aborcji dziecka, zwanej przez
niektórych lekarzy wczesnym zakończeniem ciąży, z powodu wykrycia
wad wrodzonych płodu. Słowa bohaterki filmu: Nie chcę nikogo pouczać,
chcę tylko opowiedzieć swoją historię, stanowią kwintesencję tego obrazu.

12.20
36F010 „AUSCHWITZ, BOKS I CHLEB”, Auschwitz, boxing and bread,
Gabriela Maruszczak dok. Historyczny 29'15''
To film o Tadeuszu Pietrzykowskim – polskim pięściarzu, żołnierzu Wojska
Polskiego, jednym z pierwszych więźniów niemieckiego obozu
koncentracyjnego w Auschwitz. Film jest poruszającą opowieścią o
człowieku, który pięściami wywalczył sobie życie. Na szczególną uwagę
zasługuje fragment dotyczący Maksymiliana Kolbe. Tadeusz Pietrzykowski
przekazał Maksymilianowi kawałek chleba. Po kilku dniach okazało się, że
jeden ze współwięźniów ukradł ten chleb. Tadeusz Pietrzykowski
postanowił wymierzyć sprawiedliwość złodziejowi. Maksymilian Kolbe
błagał go: Nie bij synu, widocznie ten chleb jest mu bardziej potrzebny niż
mnie. Pietrzykowski po raz drugi przekazał Maksymilianowi kawałek
chleba. A ten przełamał go i dał połowę złodziejowi mówiąc: On też jest
głodny. Film Gabrieli Maruszczak to również film o człowieczeństwie, o
szlachetnych zrachowaniach w najcięższych i najtrudniejszych warunkach
w jakich może znaleźć się człowiek.
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13.00
36F073 „Wybraniec bogów” K.Starczewski R. Pękała T. Matuszak dok.
fab. 65 min.
Film przedstawia życie i działalność Józefa Marcinkiewicza – polskiego
matematyka, doktora filozofii, absolwenta Uniwersytetu Wileńskiego im.
Stefana Batorego w Wilnie, porucznika Wojska Polskiego. Józef
Marcinkiewicz został zamordowany przez NKWD w Charkowie. Życie
bohatera ilustrują fragmenty fabularyzowane, które pomagają nam
wyobrazić sobie ile każda z ofiar katyńskich mogła nam jeszcze przekazać
dzięki swojej pracy i talentowi. Gdyby tylko pozwolono im żyć…

Zapraszamy na ciąg dalszy PROJEKCJI FESTIWALOWYCH
w części II, niedziela, 19.09.2021
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