
KATOLICKI MARATON FILMOWY W JÓZEFOWIE 

Niedziela 27 listopada 2016 godz. 14.oo -20.oo 

   
 Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej  Częstochowskiej   

Józefów, ul. Piotra Skargi 24 ( Kościół dolny) www.parafiajozefow.pl 
Program Projekcji filmów nagrodzonych na   

XXXI  Międzynarodowym  Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów    

„Niepokalanów 2016” oraz na XI Polonijnym  Festiwalu  „Losy Polaków 2016”  
 

 14.00   Hymn Światowych Dni Młodzieży w języku migowym reż. Arkadiusz Bazak  -  5’                    

            Powitanie i wstęp: Ryszard Nowaczewski - dyrektor Festiwalu Niepokalanów 

      Prowadzenie dyskusji podczas projekcji:   reżyser Romuald Wierzbicki,  

      Krystyna Mloduchowska-Dziob,  Danuta Stachyra i Zygmunt Gutowski (Fundacja PEP), 

 14.15  Grand Prix Festiwalu Niepokalanów 2016  

    -     Droga do wolności Edwarda Taraszkiewicza (026)   reż. Marta Sosidko    -   67’   
Film przedstawia historie “Żelaznego”, legendarnego dowódcę oddziałów partyzanckich  AK-WiN  obwodu 

Włodawa, działającego na Lubelszczyźnie w latach 1945-1951. Prawda o powojennej walce z sowietyzacją i 

rodzimymi sługusami bezpieki o prawdziwie wolną Polskę, walce na wsiach, w małych miastach, 

miejscowościach na Lubelszczyźnie. Poznajemy wiele nowych faktów.  Film przedstawia nam Polaka, dla 

którego Bóg, honor i ojczyzna wyznaczają tylko jedną drogę wyjścia ze śmiertelnego okrążenia, w jakim on się 

znalazł. Umrzeć z honorem w walce, w obronie wartości, jakie on uważał za najwyższe 

15.30  Światło ze wschodu -  reż.  o. Dariusz  Czajkowski  OP   - 35’  
Film zrealizowany został w szkole podczas lekcji religii. Fabułą oparta jest na tekstach Ewangelii i opowiada o 

Narodzeniu Mesjasza. Film nakręcony jest w konwencji starego filmu niemego. Aktorami są uczniowie i 

nauczyciele. Akcja rozpoczyna się od podróży Trzech Mędrców za gwiazdą a kończy na scenie pobytu Maryi i 

Józefa w Egipcie..  
16.15  Polska w chrześcijańskiej Europie reż. Jolanta Kessler - 27’  

           I Nagroda Polonijnego Festiwalu Losy Polaków 2016  
Film opisuje dzieje Polski w Chrześcijańskiej Europie od czasów jej pierwszych władców: Mieszka I i Bolesława 

Chrobrego, do współczesności. Przypomina ważne wydarzenia historyczne kontynentu, w których Polska 

odegrała kluczową rolę dla zachowania tożsamości Europy i wiary chrześcijańskiej oraz broniła własnej 

niepodległości.   

16.50  Mesco dux Baptizatur (Mieszko Ochrzczony)  reż. Maciej Pawlicki   - 48’ 

       II Nagroda Festiwalu „Niepokalanów 2016”, III Nagroda Festiwalu „Losy Polaków”   
Amerykański historyk Philip Steele przeprowadza fascynujący wywód obalający nadal w Polsce obowiązujący 

marksistowski dogmat jakoby Mieszko przyjął chrzest z powodów koniunkturalno-politycznych, bez żadnej 

motywacji duchowej. Steele udowadnia, że Mieszko uwierzył w moc Chrystusa. Tak samo wiarę przyjmują dziś 

młodzi na polach Lednicy – film jest ostatnią medialną wypowiedzią Ojca Jana Góry, który planował rozdawać 

go podczas spotkań lednickich. Film zawiera rekonstrukcję Chrztu Świętego Mieszka. 

17.40 Spotkanie z reżyserem filmu - Maciejem Pawlickim.  

18.00  Pył piękna (095) reż. Grzegorz Juziak  - 19’ 

 Film pokazuje różne osoby i przykłady odnalezienia Boga w ich życiu. Wspominają chwilę zmiany, po której 

wróciła radość życia. Reportażysta musiał zdobyć zaufanie wybranych osób, żeby się przed nim otworzyły i  

opowiedziały o tym, co przeżyli, skąd brali siły i natchnienie, żeby rozwiązać swój poważny problem życiowy. 

18.30 Ja tylko niosę pomoc  Mirosław Sokół, Wojciech Tora - 40’ 

Bohaterem filmu jest Bartosz Rutkowski, emerytowany żołnierz. Poruszony wiadomością o torturowanym 

chłopcu, który postanawia założyć fundację i rusza do Iraku z pomocą dla ofiar terrorystów ISIS. 

19.15  Zwycięzcy nie umierają - Opowieść o ks. Jerzym Popiełuszko.   

            reż. Rafał Wieczyński - 50’ 

20.15  Zakończenie 

================================================================== 

     Zadanie publiczne sfinansowane ze środków otrzymanych z dotacji Miasta Józefów. 

http://www.parafiajozefow.pl/

