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Film „Sprawiedliwy” na pokazach w Szydłowicach
(pow. brzeski) – 20 sierpnia 2020, Wińsku (pow.
wołowski) – 21 sierpnia 2020 i Bagnie (pow.
trzebnicki) – 22 sierpnia 2020
Pokazy odbędą się w ramach przeglądu
„Echo...Międzynarodowego Festiwalu Filmów Niepokalanów we
Wrocławiu”.

W  ramach tego wydarzenia w trzech miejscowościach – na Dolnym Śląsku w Wińsku (pow.
wołowski) i Bagnie (pow. trzebnicki) oraz na Śląsku Opolskim w Szydłowicach (pow.
brzeski) zostaną zaprezentowane filmy wyróżnione na Międzynarodowym Festiwalu Filmów
Niepokalanów we Wrocławiu. Każdego dnia zobaczymy cztery doskonałe obrazy. Zostaną
one wyświetlone w dwóch blokach przedzielonych godzinną przerwą.

My szczególnie polecamy film „Sprawiedliwy” w reż. Michała Szczerbica. Nasi historycy
wprowadzą widzów w temat trudnych relacji polsko-żydowskich zaprezentowanych w tym
filmie.

20 sierpnia (czwartek) – SZYDŁOWICE, świetlica wiejska, Szydłowice 92.

Czas projekcji wszystkich filmów: 15:00–18:00 i 19:00–21:30.

Film „Sprawiedliwy” – godz. 15:00.

21 sierpnia (piątek) – WIŃSKO, Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku, ul.
Piłsudskiego 33.

Czas projekcji wszystkich filmów: 15:00–18:00 i 19:00–21:30.
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Film „Sprawiedliwy” – godz. 15:00.

22 sierpnia (sobota) – BAGNO, Dom Parafialny przy kościele Wniebowzięcia NMP w Bagnie,
ul. Ziołowa 36.

Czas projekcji wszystkich filmów: 15:00–18:00 i 19:00–21:30.

Film „Sprawiedliwy” – godz. 15:00.

SPRAWIEDLIWY, reż. Michał Szczerbic, prod. Polska 2015 [95 minut]
Oparta na faktach poruszająca opowieść o ludziach gotowych zaryzykować wszystko, by
nieść pomoc żydowskiej dziewczynce w czasach, gdy najprostszy odruch serca wymagał
największego bohaterstwa. Scenarzysta obsypanej nagrodami „Róży” i producent
znakomitego „Jasminum” debiutuje w roli reżysera filmu opartego na motywach własnej
historii rodzinnej.
Polska prowincja lat 60. XX w. Hanna przyjeżdża do kraju, by odbyć podróż śladami swej
przeszłości. Pamięta ludzi, którzy jej pomogli i miejsca, w których przeżyła dramatyczne
dzieciństwo. Nie potrafi jednak pogodzić się z przeszłością. Ta podróż będzie dla niej
powrotem do najtrudniejszych, ale i najważniejszych dni jej życia. Wyjechała stąd jako
ocalona przez polską rodzinę z wojennej zawieruchy, a wraca do komunistycznego kraju,
chcąc przekonać swoich wybawców do przyjęcia medalu Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata. Polska rodzina medalu przyjąć jednak nie chce. Zaangażowani w walkę
z okupantem Polacy uważają, że nie powinni być nagradzani za czyn, który był ich
obowiązkiem. Hanna szuka też swojego przyjaciela z dzieciństwa, miejscowego dziwaka
Pajtka, który potrafił odnaleźć radość w najgorszych chwilach i pomógł przetrwać
okrucieństwa wojny, ludzką zawiść i samotność, a także sprawić, że mała zagubiona
dziewczynka, mogła poczuć się bezpieczna i kochana. Spotkanie z nim po latach może być
dla Hanny nowym początkiem.
Reżyser podkreślał, że w „Sprawiedliwym” chodzi przede wszystkim o wymiar uniwersalny
opowiadanej historii, o jej przekaz ponadczasowy: „Przyzwoity czyn powinien być czymś
zwykłym, a nie – niezwykłym. On wynika z obowiązku wewnętrznego. Trzeba zachować się
porządnie bez względu na okoliczności i zagrożenia. Miara tych zagrożeń wyznacza
jednocześnie wielkość naszego działania”.
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Jak pisał recenzent: Takiego obrazu o Polakach ratujących Żydów potrzebowaliśmy.
Wyważonego, spokojnego, przemyślanego i pozytywnie staroświeckiego. Nie ma
„Sprawiedliwy” rozmachu, również traktującego o polskim bohaterstwie, „W ciemności”
Agnieszki Holland, ale Michał Szczerbic nakręcił film bardzo szczery i wzruszający.
„Sprawiedliwy” to pozbawiona kiczowatego patosu i taniego dydaktyzmu kameralna
opowieść o bohaterstwie, najwyższym poświęceniu i heroicznej postawie w środku piekła,
jakim była II wojna światowa.
Występują: Jacek Braciak, Aleksandra Hamkało, Urszula Grabowska, Jan Wieczorkowski,
Katarzyna Dąbrowska, Maja Komorowska, Beata Tyszkiewicz, Olgierd Łukaszewicz.


