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Link do produktu: https://sklep.pasterz.pl/pielgrzym-film-dvd-z-ksiazeczka-p-5479.html

Pielgrzym - film DVD z książeczką
Cena

28,50 zł

Numer katalogowy

id5330

Kod EAN

9788364563003

Producent

Dystrybucja Katolicka

Opis produktu
Pielgrzym - film DVD
Język: polski
Napisy: angielskie
Czas filmu: 62 min.
Materiały dodatkowe: niewykorzystane sceny, zwiastuny.

Opowieść o byłym przemytniku, pracowniku korporacji i więźniu, który postanowił zerwać ze swoim życiem i chodzić pieszo po
świecie. Opowieść o nim oraz o jego sytuacji rodzinnej - rozwiedziony, z 20-letnią córką próbuje odpokutować błędy
przeszłości podczas pieszych wypraw. Jak mówi chce się przepalić, w sobie coś zniszczyć w drodze - ale czy pojedna się z
rodziną? Podczas drogi do Moskwy, którą podejmuje wraz z innymi byłymi więźniami odpowie sobie na nurtujące go pytania, a
przede wszystkim na pytanie o przebaczenie i o to co dalej...
Pełen opis filmu
Roman miał burzliwe życie. Po przerwanych studiach medycznych wyjechał do Singapuru i został przemytnikiem. Przemycał
ludzi i elektronikę. Po powrocie do Polski rozpoczął pracę w korporacji. Jego życie zdawało się wreszcie toczyć po właściwych
torach, aż do dnia, w którym został aresztowany i oskarżony o przestępstwa popełnione sześć lat wcześniej. Po wyjściu na
wolność postanowił zerwać ze swoim dawnym życiem. Zaczął pisać ikony i chodzić pieszo po świecie. Jak sam mówi chciał się
„przeczołgać, przepalić, w sobie coś zniszczyć”. Rozwiedziony ojciec dwudziestoletniej córki, który próbuje odpokutować błędy
przeszłości podczas pieszych wypraw. Poznajemy go, gdy wraz z innymi byłymi więźniami planuje przejść pieszo z Polski do
Moskwy i z powrotem, łącznie 4500 km. Podczas drogi bohater stawi czoło nurtującym go trudnym pytaniom, a odpowiedzi
poszuka, spoglądając głęboko we własne wnętrze. Pielgrzymka zaplanowana jako droga pojednania między Wschodem i
Zachodem wskaże mu ścieżkę ku innemu pojednaniu. Jej finał może okazać się bardzo różny od tego, który bohater po ludzku
planował...
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