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Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy na uroczystą premierę
dwóch filmów pro-life:
"Matka z Auschwitz-Birkenau" i "Od poczęcia:
dziecko".
Premiera
odbędzie się w niedzielę 19 czerwca 2011 roku o godz. 16.30
w Muzeum
Kolekcji im. Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich) Plac Bankowy 1, w
"Matka z
Auschwitz-Birkenau"

Warszawie.

Film dokumentalny "Matka z
Auschwitz-Birkenau" opowiada o Stanisławie Leszczyńskiej, położnej.
Podczas II wojny światowej, w niemieckim nazistowskim obozie
koncentracyjnym AuschwitzBirkenau odebrała ponad 3000 porodów. Mimo
rozkazu zabijania nowo narodzonych dzieci,
wydanego przez hitlerowskiego
zbrodniarza dr. Mengele, nigdy tego nie uczyniła. Za każde
uratowane
dziecko groziła jej kara śmierci. "Nie, nigdy nie wolno zabijać dzieci" nie tylko tak
mówiła, ale zawsze tak postępowała, broniąc w ten sposób
godności: człowieka, kobiety, matki i
swojego zawodu.
Scenariusz i
reżyseria: Maria
Stachurska,
Muzyka: Michał
Lorenc,
Produkcja: Polskie
Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
"Od
poczęcia: dziecko"
Film popularno-naukowy "Od poczęcia:
dziecko" odkrywa tajemnice najbardziej fascynującego
okresu naszego życia.
Czas przed narodzeniem to czas najszybszych zmian i najbardziej
dynamicznego rozwoju w życiu każdego z nas. Film powstał na podstawie
najnowszych doniesień
naukowych oraz nowoczesnych technik ultrasonografii
3D. Można usłyszeć w nim bicie serca dziecka
w pierwszych tygodniach
życia, dowiedzieć się, od kiedy kształtują się linie papilarne, rosną brwi
i włosy oraz odkąd dziecko śni, rozróżnia smaki, słyszy i uczy się
dźwięków.
Produkcja: Polskie
Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
Uczestnicy spotkania
bezpłatnie otrzymają materiały pro-life oraz płytę DVD z dwoma
filmami do
prywatnego użytku.
Patronat

medialny: Tygodnik Rodzin

Katolickich "Źródło", "Nasz

Dziennik", Fronda.pl

Aby otrzymać bezpłatne
zaproszenie na premierę, prosimy o zarejestrowanie się za pomocą
formularza dostępnego pod adresem internetowym: www.pro-life.pl/premiera
Zaproszenie
telefonicznym.

prześlemy e-mailem do 15 czerwca br., po uprzednim potwierdzeniu

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w Galerii
Porczyńskich, pierwszeństwo w uzyskaniu
zaproszeń będą miały osoby
wpisujące w formularzu hasło: "Nasza Droga" (w polu "Miejsce na
korespondencję").

dr inż.
Antoni Zięba
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia
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