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XXIV  MIĘDZYNARODOWY  KATOLICKI  FESTIWAL  FILMÓW  I  MULTIMEDIÓW 
                                                    NIEPOKALANÓW  2009
Piątek 15 maja 2009
   8. oo  Recepcja
11.oo   Msza Św. Bazylika, koncelebrowana przewodniczy JE ks. arcybiskup Kazimierz Nycz,. Metropolita Warszawski,   wręczenie nagród im. Juliana Kulentego – Msza św. transmitowana przez Radio Niepokalanów www.radioniepokalanow.pl" www.radioniepokalanow.pl 
12. 15  Uroczyste Otwarcie Festiwalu, prezentacja programu Festiwalu, 
             przedstawienie patronów i współorganizatorów, 
 13.15   (4820)  Il Primo Venerabile Della TV: P. Mariano da Torino (Włochy) (25’)
13.45    (R747)  Dzieci pod niebiańskim adresem (30’)
15.3o   (4861)   Kahlenberg (Australia) (51’) 
16.45   (4881)   Ormiańskie serce dla Polski – abp Józef Teodorowicz (57)
18.45   Refleksje
19.o5   (4815)  Ojczyzna myśli mojej (Białoruś) (48’)
20.00   (4953)  Un Eclat (Francja) (26’)
20.30   (4838)  How are you with Christ (Liban) (60’) 

Sobota 16.05.2008
8.45   (4926)   Złodziej w sutannie (73’)
10.20  (4843)  Żywyje pomoszczi (Rosja) (8’)
11.oo  Msza Św. w Bazylice Niepokalanowskiej,  przewodniczy o. Mirosław Bartos, minister prowincjalny 
            Kurii Warszawskiej OO. Franciszkanów - transmitowana przez Radio Niepokalanów 
13.15  – 17.30   Konferencja Media XXI wieku - Media na rozdrożu między służbą  a gwiazdorstwem 
       Wykład o. prof. dr hab. Leona Benignego Dyczewskiego -  „Spektakularność a prawda” 
  -  równolegle 
13.15   (4822)  A Hand of Peace: Pope Pius XII (Kanada) (55’)
14.15   (4864)  Honor Generała (53’)
15.30  (4952)   Wycieczka (52’)  
16.30   (4914)   Życiorysy z bliznami (32’)
17.10   (4908)   La Cultura de la Vida – Abortion (Hiszpania) (30)
18.45   Refleksje 
19.o5 ( 4831)    Dlaczego Stop narkotykom (31’)
19.40    (4856)  Ksiądz Bosko w skansenie komunizmu (34’)
20.20    (4956)   Our Lady of Lourdes (India)  (95’)
21.15 – 23.oo Konferencja Media XXI wieku - kontynuacja w studio radiowym Radio Niepokalanów 
                   oraz  transmisja na cały  świat w internecie  www.radioniepokalanow.pl
Niedziela 17 maja 2009
8.45  ( 4923)  Jezus na Ursynowie (35’)
9.25  (4899)   Sin Miedo / Without Fear – John Paul II Biography (Hiszpania) (26’)
10.10  Projekcje programó1) multimedialnych , gier  komputerowych, stron internetowych  
            promocja i kiermasz wydawnictw audiowizualnych
13.oo   Msza św. koncelebrowana w Bazylice, przewodniczy JE Biskup Adam Lepa, wiceprzewodniczący 
             Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu – transmitowana przez Radio Niepokalanów
14.15 – 16.oo    Sala Św. Bonawentury - Uroczyste zakończenie Festiwalu, ogłoszenie wyników  i wręczanie  nagród, agapa, 
16.oo – 20.oo  Projekcje nagrodzonych filmów m.in. (4900)  Uno De Vostros Me Tracionaros  (Hiszpania) (75’)

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
                XXIV  MIĘDZYNARODOWY  KATOLICKI  FESTIWAL  FILMÓW I  MULTIMEDIÓW
                                                                           NIEPOKALANÓW 2009    
                        Biuro Katolickie Stowarzyszenie Filmowe ;  ul. Barska 2; 02-315 Warszawa POLSKA,            
                     (+48) 602 126 206;   (+48) 604 455  824;  (+48) 602 127 205     tel;/fax   (+48) 823 44 89 ;   
                 www.festiwalniepokalanow.pl ;   www.warszawa.mazowsze.pl ;  Skype: „ksfniepokalanow”   
                                        e-mail:  ksf@festiwalniepokalanow.pl ; ksf@neostrada.pl 

Komitet  Organizacyjny Festiwalu   przewodniczący:  Danuta Stachyra, prezes KSF..  (+48) 604 455  824 i ojciec  Stanisław Piętka, Gwardian Klasztoru w Niepokalanowie   oraz  o. Ignacy Kosmana, dyrektor Festiwalu (+48) 602 127 205;  Zygmunt Gutowski - wicedyrektor organizacyjny (+48) 602 126 206  i  Andrzej Bogusław Januszewski - wicedyrektor programowy, dr Jan Szafraniec - przewodniczący Jury, Antoni Zięba, wiceprzewodniczący Jury, Grażyna Krupska - Biuro Festiwalu:  , 


                                                                             ANKIETA

      NA KONFERENCJĘ MEDIA XXI WIEKU - Między służbą a gwiazdorstwem ( list Papieża    Benedykta XVI  na Dzień Środków Społecznego Przekazu w  2008 roku) - Niepokalanów, sobota  16 maja 2009 r. godz. 13.15-17.30 
oraz w Radiu Niepokalanów  21.15 – 23.oo   www.radioniepokalanow.pl 
1. Czy media XXI wieku mogą przekazywać duchowe wartości i czy odbiorcy mediów mogliby mieć wpływ na ich kształt. W jaki sposób można by to osiągnąć? Jakie media będą dominowały w niedalekiej przyszłości:
 a/ prasa     b/telewizja    c/radio    d/Internet   e/ telefony komórkowe  f/  Inne (jakie?).



2. Czy media katolickie mogą wypromować nazwiska twórców i wykonawców. 
W jaki sposób to osiągnąć?




3. Czy media katolickie różnych zakonów (Jezuici, Dominikanie, Redemptoryści, Franciszkanie, Pallotyni itp.) i diecezji mogą w przyszłości ze sobą współpracować, prowadzić wspólne akcje, konkursy, wspólne  dyskusje na jeden uzgodniony wcześniej temat, wspólne wydawanie i promowanie wydawnictw zwłaszcza audiowizualnych na płytach DVD i CD  – co obecnie przeszkadza w takiej współpracy, np. we wspólnej promocji corocznego Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu w Niepokalanowie?




4.  Czy polskie media mogłyby bardziej skutecznie docierać nie tylko do Polaków  na całym świecie, ale i do odbiorców  z innych krajach. 




     Jaka powinna być przyszłość Festiwalu w Niepokalanowie jako corocznego międzynarodowego przeglądu wartościowych dzieł multimedialnych? 







Będziemy wdzięczni za odpowiedź na wszystko lub tylko wybrane pytania  ew. za propozycje dalszych pytań i tematów. e-mail:  ksf@festiwalniepokalanow.pl" ksf@festiwalniepokalanow.pl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                XXIV  MIĘDZYNARODOWY  KATOLICKI  FESTIWAL  FILMÓW  
           I  MULTIMEDIÓW  NIEPOKALANÓW 2009   w dniach 15 maja – 17 maja 2009 
 Biuro Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów "Niepokalanów" 
       ul. Barska 2; 02-315 Warszawa POLSKA   tel. / fax  (+48-22) 823-44-89, Tel.  (+48 22) 398 63 09    
                                          (+48) 602 126 206;   (+48) 604 455  824; 
       www.festiwalniepokalanow.pl" www.festiwalniepokalanow.pl  www.warszawa.mazowsze.pl ;   e-mail:  ksf@festiwalniepokalanow.pl" ksf@festiwalniepokalanow.pl
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XXIV  Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów
24th International Catholic Film and Multimedia Festival

Niepokalanów      15 – 17 maja 2009
  between the 15th and the 17th of May, 2009

Motto: „Szukać prawdy, aby się nią dzielić” (Benedykt XVI)

Program

Spis treści / Content
	
Komitet Honorowy  /   Honorary Committee

Jury Festiwalu /   Jury of the Festival

Komitet Organizacyjny  /   Organizing Committee

Sponsorzy Festiwalu   /   Sponsors of Festival   

Patronat medialny / Media patronates

Nagrody im. Juliana Kulentego  /    The Julian Kulenty Prize                                               

Program Festiwalu /   Festival Program
( prezentacje filmów nominowanych do nagród regulaminowych)

Kategorie filmowe 
- Filmy i programy spełniające warunki regulaminowe Festiwalu
- Filmy wyróżnione przez Komisję Selekcyjną

Kategorie radiowe 
- Programy spełniające warunki regulaminowe Festiwalu
- Nominacje konkursowe

Programy multimedialne /   Multimedia Programs

Strony internetowe /  Websites


Osobisty patronat - Personal patronate
Józef Kardynał Glemp
Prymas Polski - Primate of Poland

Komitet Honorowy - Honorary Committee


  Przedstawiciele Władz Kościelnych 
Church Authorities

abp Józef Michalik
metropolita przemyski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski metropolita of Przemysl
chairman of Polish Bishops Conference
kardynał  Henryk Gulbinowicz
b. metropolita wrocławski
f. metropolita of Wrocław
abp Damian Zimoń
metropolita katowicki
metropolita of Katowice
abp Kazimierz Nycz
metropolita warszawski
metropolita of Warsaw
abp Sławoj Leszek Głódż  
ordynariusz gdański , przewodniczący Rady Episkopatu d/s Środków Przekazu bishop of Gdansk
chairman of Episcopal Media Council
abp Stanisław Wielgus
b. metropolita warszawski
f. metropolita of Warsaw
abp Szczepan Wesoły  (Rzym)
b. delegat Prymasa Polski dla duszpasterstwa Emigracji
f. delegate of Primate of Poland for Emigration
bp Piotr Libera
ordynariusz Płocki
bishop of Plock
bp Adam Dyczkowski
b. ordynariusz zielonogórsko-gorzowski
f. bishop of Zielona Gora and Gorzow
bp Ryszard Karpiński
delegat Prymasa Polski dla duszpasterstwa Emigracji
delegate of Primate of Poland for Emigration
abp Andrzej Dzięga
metropolita szczecińsko-kamieński
metropolita of Szczecin
bp Alojzy Orszulik
b. ordynariusz  łowicki
f. bishop of Lowicz
bp Stanisław Stefanek
ordynariusz łomżyński
bishop of Łomza
bp Józef Zawitkowski
bp pomocniczy  łowicki
suffragan bishop  in  Lowicz
bp Piotr Jarecki
bp pomocniczy warszawski
suffragan bishop in Warsaw
bp Bronisław Dembowski
b. delegat Episkopatu ds. Ruchów Katolickich
f. delegate of Episcopal for the Catholic Movements
bp Tadeusz Pikus
bp pomocniczy warszawski
suffragan bishop in Warsaw
o. Mirosław Bartos OFMConv
prowincjał Prowincji Niepokalanej OO. Franciszkanów
provincial of Immaculata Province of Franciscans
o. Andrzej Danilewicz SVD
prowincjał OO. Werbistów
provincial of the Society of Divine Word
o. Ryszard Żuber OFMConv
prezes narodowy Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej"                                             
national president of Association "Knights of Immaculata”
ks. dr Józef Kloch
rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski
spokesman of Polish Bishops Conference
o.Adam Schulz SJ
Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich 
Polish Catholic Movements Council

Członkowie Honorowi Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego
Honorary Members of the Catholic Film Association

bp Adam Lepa (Łódź)
członek Rady Episkopatu d/s Środków Przekazu 
member of Episcopal Council for Media
bp Marian Błażej Kruszyłowicz  (Szczecin)
członek Rady Episkopatu d/s Środków Przekazu
member of Episcopal Media Council
o. Feliks Folejewski  SAC
opiekun duchowy Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego 
spiritual patron of the Catholic Film Association
o. Stanisław Piętka OFMConv
gwardian Niepokalanowa
guardian of Niepokalanov Monastery
o. Tadeusz Rydzyk
dyrektor Radia Maryja 
director of the Radio Maryja
Robert Molhant (Belgia)
b. sekretarz Generalny SIGNIS 
f. general Secretary of SIGNIS
o. Feliks Poćwiardowski SVD
producent filmowy
film producer
s. Angela Ann Żukowski (USA)
b. prezydent UNDA
f. president of UNDA


Przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji  /  Associationes Authorities
Piotr Łukasz Andrzejewski
przewodniczący Semnackiej Komisji Kulturyi  Środków Społecznego Przeklazu //  chairman of theSenate  Comission
for Culture and Media
Ziemowit Gawski
przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia  
"Civitas Christiana"
chairman of Catholic Association "Civitas Christiana"
prof. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski
b. zwierzchnik Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Polsce
f. president of Knight Order of God’s Tomb in Poland
 prof. Janusz Kawecki
prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli
i Wychowawców
president of Polish Association of Teachers and Educators
Janina Porczyńska   
dyrektor Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II 
director of John Paul II Collection Museum
prof. Ryszard Bender
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Catholic University of Lublin
Antoni Zięba
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia president of Polish Association of Defenders Human Life
Tadeusz Szymański
prezes Katolickiego Stowarzyszenia Prawników Polskich 
president of Catholic Associations of Polish Lawyers
Małgorzata Bartyzel
prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy 
president Catholic Journalists Association



Międzynarodowe Jury / International Jury       Film, radio, multimedia

Jan Szafraniec 
przewodniczący Jury
chairman of Jury
Antoni Zięba
wiceprzewodniczący Jury ds. filmowych
vicechairman of Jury
Andrej Rasinski (Białoruś)  
przedstawiciel SIGNIS, krytyk filmowy
representative of SIGNIS, film critic
Andrzej Bogusław Januszewski
wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego
vicepresident of Catholic Film Association
o. CM Paul (India)
reżyser, krytyk filmowy / film director, film critic
Anna Osławska
Reżyser / director
Maria Jędrzejewska
sekretarz Jury, historyk sztuki, teolog
secretary of Jury, historian of art., teologian
Małgorzata Jurgowiak
sekretarz Jury,  dziennikarz 
- secretary of Jury,   journalist
Krystyna Młoduchowska-Dziob
Psycholog / psychologist 
ks. Antoni Zieliński
realizator filmowy   /
Elżbieta Cieślik
dziennikarz -  journalist
s.  Beata Iwaszko
realkizator filmowy
Janusz Sierpowski
dziennikarz /journalist
Jerzy Ridan
reżyser filmowy / film director
Karol Brejnak
dziennikarz / journalist
s. Katarzyna Purska
 katecheta /catechists
Czesław Kurdziel
Pedagog / teacher
Elżbieta Jeziorowska
Aktor / actor
Andrzej Maywald
Redaktor / journalist
 Andrzej Rejman
kompozytor /composer
Komitet Organizacyjny / Organizing Committee
Danuta Stachyra
prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego, 
przewodniczący Komitetu 
president Catholic Film Association, 
commitee president
o. Stanisław Piętka
gwardian Niepokalanowa
wiceprzewodniczący Komitetu
guardian of Niepokalanov Monastery 
commitee vicepresident
o. Ignacy Kosmana
dyrektor Festiwalu
Festival director
Zygmunt Gutowski
wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego, 
vicepresident of Catholic Film Association
wicedyrektor Festiwalu/ festival vicedirector
Andrzej Bogusław Januszewski
wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego, 
vicepresident of Catholic Film Association,
 wicedyrektor Festiwalu/ festival vicedirector 
Jan Szafraniec 
członek Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego, przewodniczący Jury Festiwalu
member of the Management of Catholic Film Association
chairman of Festival Jury
Antoni Zięba
członek Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego
member of the Management of Catholic Film Association
zastępca przewodniczącego Jury/vicechairman fo Jury
Grażyna Krupska
kierownik Biura Festiwalu 
festival Bureau Managen 




Współpracownicy Komitetu Organizacyjnego


Karol Brejnak
Anna Łaczyńska

Krystyna Domańska-Januszewska
Dariusz Łączyński

Eugeniusz Jachym  
Krystyna Młoduchowska-Dziob

Stanisław Kęsek
Joanna Kalicka

Małgorzata Komasa 
Andrzej Maywald

Ks. Janusz Korbel
Wiesława Narczyk

Katarzyna Kusio
Zbigniew Osławski

Weronika Kusio
Agnieszka Rzepka- Basta

Czesław Kurdziel
  Stanisław Stachyra

Tłumacze:    Rajmund Muller, Ewa Marczewska
oraz studenci Akademii Polonijnej w Czestochowie:


   Instytucje, organizacje i osoby, które udzieliły wsparcia / Sponsors

Polski Instytut Sztuki Filmowej - fundator Grand Prix
Telewizja Polska S.A. - fundator nagród regulaminowych
Gmina Teresin - pomoc finansowa i techniczna w organizacji
Starosta Sochaczewski – pomoc finansowa
Burmistrz miasta Sochaczew – pomoc finansowa 
Wydawnictwo „AZ” - pomoc finansowa
Parafia św. Jakuba w Warszawie – udostępnienie pomieszczenia dla Biura Festiwalu
Fundacja Polska – Europa - Polonia  wsparcie organizacjne i medilane
Redakcja „Moja Bochnia” - pomoc techniczna w organizacji

Patronat medialny
Telewizja Polska S.A.
Polskie Radio S.A.   – Redakcja Programów Katolickich 
Radio Niepokalanów   www.radioniepokalanow.pl
Klasztor Niepokalanow   www.niepokalanow.pl 
Portal Klubu Miłośników Dobrych Mediów   www.kmdm.pl 
Tygodnik „Niedziela”   www.niedziela.pl 
Tygodnik „Głos Niedzielny”   www.glosniedielny.pl 
Tygodnik „Idziemy”   www.idziemy.com..pl 
Przewodnik Katolicki   www.przk.pl" www.przk.pl 
Radio Maryja   www.radiomaryja.pl 
Nasz Dziennik   www.naszdziennik.pl 
Portal “Opoka” www.opoka.org.pl 
Portal „Wiara”   www.wiara.pl 
Portal e-Sochaczew   www.e-sochaczew.pl 
Stowarzyszenie dziennikarzy Polskich   www.sdp.pl 
Portal Mazowsze Chopina    www.mazowszechopina.pl 
Portal   www.duchowy.pl 
Portal Przeznaczeni    www.przznaczeni.pl 
Tygodnik Żródło   www.zrodlo.krakow.pl 
Miesięcznik Nasza Arka   www.nasza-arka.pl

Portal Ojców Franciszkanów  www.franciszkanie.net 
Portall  Stowarzyszenia Wydawców Katolickich  www.swk.pl 
Theatrum Mundi











Nagroda im. Juliana Kulentego
„Multimedia w służbie Ewangelii"
             Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego im. Św. Maksymiliana Marii 
       Kolbego z okazji XXIV Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i  
       Multimediów „Niepokalanów 2009” postanawia przyznać po raz szósty Nagrody
       im. Juliana Kulentego - „Multimedia w służbie Ewangelii” za wybitne osiągnięcia  
       w kraju i zagranicą w dziedzinie ewangelizacji z wykorzystaniem multimediów. 
Nagrody otrzymują:
                                                Ks. MARIAN SZABLEWSKI – Australia
          współtwórca, reżyser i aktor działającego ponad 25 lat  Teatru Ottoway   w Adelajdzie,  
          reżyser i scenarzysta wielu filmów o głębokich wartościach religijnych i patriotycznych
 nagradzanych m.in. w Niepokalanowie i  na Polonijny Festiwalu Multimedialnym   
                                               ROBERT TEKIELI - Polska
dziennikarz radiowy i telewizyjny, poeta, autor licznych  książek oraz programów w 
         Radiu Józef i w Telewizji (Jarmark Cudów)i książek na temat zagrożeń życia  
        duchowego i  chrześcijaństwa w naszych czasach jak satanizm czy new age. 
                                         Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego: Danuta Stachyra– prezes KSF,  
                                                                Zygmunt Gutowski –i  Andrzej Bogusław Januszewski  – wiceprezesi KSF 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                
THE JULIAN  KULENTY  PRIZE
“MULTIMEDIA  IN  THE  SERVICE  OF  THE  GOSPEL”
On the occasion of the 24rd International Catholic Festival of Films and Multimedia „Niepokalanów 2009”, the Board of the Catholic Film Association of Saint Maximilian Maria Kolbe has decided to award
 - for the fifth time - the Prizes of Julian Kulenty- „Multimedia in service of the Gospel” for the outstanding achievements both in Poland and abroad in the area of evangelization through multimedia.  The prizes go to:
                                           Ks. MARIAN SZABLEWSKI – Australia
  iniciator, director and actor of the Theatre Ottoway In Adelaida,  active more than 25 years.       
 Director and the scripts writer of many deeply religious and patriotic  films awarded on the Polonia Multimedia Festivals and the International Catholic Film Festivals In Niepokalanow.         
                                          ROBERT TEKIELI - Polska
radio and television journalist, poet, author of many books, radio programs (Radio Joseph) and TV programs (of Wonders)  describing dangerous for spiritual life and christianism trends like  satanism or new age.,    
  the Board of directorst of the Catholic Film Association (CFA)-  Danuta Stachyra – president of CFA  
                                               Zygmunt Gutowski and Andrzej Boguslaw Januszewski – vicepresidents of CFA;                   
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Julian Kulenty (1922-2000)
 reżyser i operator filmowy, inżynier fotochemik i wykładowca sztuki filmowej, autor ponad 100 filmów, wieloletni prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego, żołnierz Armii Krajowej, członek „Solidarności”, współtwórca i pierwszy prezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, współtwórca, wieloletni dyrektor i przewodniczący Jury Festiwalu w Niepokalanowie, dyrektor Centrum Edukacja 2000 i współorganizator sieci Klubów Video Edukacja 2000 oraz Konferencji Stowarzyszeń Katolickich. Nauczyciel i troskliwy wychowawca wielu młodych twórców filmu, radia i telewizji. 
      director and cameraman, photochemist engineer and art of filmmaking lecturer, uthor of over 100 film,  for many years president of Warsaw Branch of the Polish Association of Scietific Film, soldier of Home Army, 
co-member of Solidarity, co-author and the first president of CFA after St. Maximilian Kolbe,  co-author, director and chirman of Niepokalanov Festival Jury, Director of Education Center 2000 and joint-organizer 
of Video Club Education 2000 network and Catholic Association Conference. Teacher and thoughtful educator of young film, radio and television artists.







Piątek 15 maja 2009 / Friday, May, 15th

Uroczystość Otwarcia Festiwalu  /  Festival Opening Ceremony


11.00    Bazylika 
Msza Św. Inauguracyjna / Opening Holy Mass  - przewodniczy JE Abp Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski, oprawa muzyczna - Chór Parafialny, transmisja na żywo – Radio Niepokalanów

 12.15     Sala św. Bonawentury
Wręczenie Nagród im. Juliana Kulentego  „Multimedia w służbie Ewangelii”
Handing out the Julian Kulenty Prizes – ‘Multimedia in the Service of the Gospel’


	             	- Prezentacje konkursowe( film i program radiowy)
13.15	Mariano de Torino
	Carlo De Biase, Paola De Biase
	Roman Province of Minorite Friars, Rome, Włochy
	4820	25'  dokumentalny / documentary		Włochy / Italy  2008
	15 marca 2008 roku Papież Benedykt XVI dokonał beatyfikacji ojca Mariano z Turynu. Jest on 
	pierwszym Błogosławionym, który dzięki radiu I telewizji był znany I ukochany przez  niezwykłą 
	liczbę mężczyzn i kobiet. Kapucyn dzięki radiu i telewizji był znany nie tylko we Włoszech.
	On 15 March 2008,  Popo Benedict XVI declared F. Mariano of Turin Venerable. He is the first of 
	"Venerables" in history of the Church to be known and beloved by an enormous number  of men 
	and women through thr familiar medium of television. The Capuchin brother was also familiar 
	with radi and cinem, and not in Italy alone.

Dzieci pod niebiańskim adresem zamieszkania

Krzysztof Hudzik
Radio eR - Rozgłośnia Archidiecezji Lubelskiej. Lublin
R747	30’ program radiowy		Polska / Poland 2008

Audycja zawiera opowieści pięciu mam, uczestniczących w spotkaniach rodzin w żałobie w Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Małgosia (mama Marka), Jola (mama Gabrysia, Piotrusia i Włodzia), Ela (mama Pawła), Marta (mama Ani) oraz Monika (mama Cyryla i Teofila) zechciały podzielić się przed mikrofonem swoim bólem i nadzieją - z myślą wsparcia innych rodziców, przygniecionych utratą Dzieci.  Małgosia i Monika są pracownikami Hospicjum.	



14.30		  Obiad / Lunch

	             Projekcje konkursowe

15.30	Kahlenberg
	Ks. Marian Szablewski CR
	Zespół Teatralny Ottoway, Adelaide, Australia
	4861	56'  program telewizyjny / TV program		Australia 2008
	Film Kahlenberg  jest dokumentem dramatycznym ukazującym miejsce, czas i historyczne 
	wydarzenie odsieczy wiedeńskiej w roku 1683. Dokumentacja dotyczy sytuacji politycznej Europy, 
	przygotowania i przebiegu bitwy jak również konsekwencji wynikających z obrony Wiednia przez 
	wojska sprzymierzone Europy. Film ukazuje również Kahlenberg jako miejsce kultu i  sanktuarium 
	narodowego Polaków  oraz całej Europy po zwycięstwie wiedeńskim . Jest świadectwem solidarnego
	 poparcia wartości chrześcijańskich przez państwa europejskie  wobec zagrażającej inwazji tureckiej.
	 Film przedstawia szczególną rolę wojska polskiego pod wodzą króla Jana III Sobieskiego, który 
	objął naczelne dowództwo z woli cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego i papieża Innocentego XI.
	 Kahlenberg  stał się dla Europy, a szczególnie dla Polaków, muzeum i symbolem zwycięstwa 
	Chrześcijaństwa nad siłami zła i przemocy.

16.30 		Kawa / Coffee

16.45	       Ormiańskie serce dla Polski – abp Józef Teodorowicz (1864-1938)
	
	Ks. Andrzej Baczyński, Tadeusz Szyma
	TVP S.A.  Redakcja Programów Katolickich, Warszawa, Polska
	4881	56'  dokumentalny / documentary		Polska / Poland 2008
	Film opowiada o niezwykłej i niesłusznie zapomnianej postaci wybitnego hierarchy Kościoła 
	Ormiańsko-katolickiego a zarazem wielkiego polskiego patrioty, kaznodziei, wychowawcy narodu, 
	polityka, męża stanu i mecenasa kultury, najbliższego niegdyś przyjaciela Adama Sapiehy, który mu 
	zawdzięczał swe stanowisko w Watykanie u boku papieża na początku XX wieku. Na tle wspomnień 
	osób, które jeszcze pamiętają bohatera filmu ks. prof. J. Wołczański  snuje opowieść biograficzną o 
	nim ilustrowaną zdjęciami miejsc z nim związanych - zabytków, pejzaży oraz ocalałych pamiątek. 
	Można również usłyszeć fragmenty zachowanych na płytach decelitowych jego kazań pasyjnych. 
	Informacja dodatkowa: Senat RP uczcił 70. rocznicę śmierci abpa Józefa Teodorowicza specjalną 
	uchwałą przypominającą zasługi Wielkiego Zapomnianego, któremu też poświęcono wystawę w 
	Senacie, mającą następnie odwiedzić szereg polskich miast.

18.00                 	Kolacja / Dinner

18.45    		Czas na refleksje / Reflexion time

19.05	Ojczyzna myśli mojej
	Land of Happy Dreams
	Iouri Goroulev, Białoruś / Belarus
	PADO STUDIO FILM, Warszawa, Polska
	4815	48'  dokumentalny / documentary	Białoruś / Belarus 2008
	Film jest poświęcony pamięci Tych, którzy stracili swe życie w okresie krwawych represji i terroru,
	ale do końca zachowali Wiarę, chrześcijańskie wartości i miłość do swojej Ojczyzny. Film o 
	tragicznej historii starego dworu w wiosce Worończa (obecnie na Białorusi) i jej ostatnich 
	właścicielach.
	This film is devoted to those who lost their lives in the fiery furnace of bloody repressions and 
	terror, bur kept Faith, Chrusian values and love for their contry to the end. Film about tragical 
	history of an ancient manor in village Varoncha (Belarus) and their last owners.


20.00	Un Eclat
	The Sparkle
	Iskra
	Rodolphe Vieszont
	Christophe Vallee, Paryż, Francja
	4953	25'  amatorski / amateur		Francja / France 2007
	Od czasu, gdy owdowiał,  Pierre Lumens nie był zainteresowany otaczającym go światem. Nie miał 
	żadnej innej pasji niż restauracja dzieł sztuki. Pewnego dnia poproszono go o odrestaurowanie 
	starego krucyfiksu. Między nim a odnawianym dziełem sztuki nawiązały się dziwne relacje.
	Since a widower Pierre Lumens is impervious to the surrounding world and to people. He has no 
	other passion in his life than his work: art restoring.One day he is asked to restore an old crucifix. 
	A strange relation arises between him and the object.
20.30	كيفك إنت والمسيح
	How are you with Christ ?
	Jaki masz kontakt z Chrystusem?
	Fady Breidi
	Adwaa Production, Lebanon
	4838	80'  fabularny / feature		Liban / Lebanon 2006

	        Film fabularny o podróżującym księdzu, który konsekwentnie pyta napotkanych ludzi “Jaki 
	masz kontakt z Chrystusem?”  Widz zapoznaje się kolejno z opowieściami osób, którym zadano to 
	pytanie. Ksiądz poprzez swoją umiejętność słuchania stara się polepszyć sytuację spotkanych osób, 
	a nawet idzie dalej próbując pomóc w rozwiązywaniu problemów.
	Drama of a traveling priest, who consistently asks the people he meets: “Tell me: How are you with
	Christ?” The viewer then gets to hear the story of the person he has put the question to. The priest 
	through his listening skills tries to ease the situation of the person he met and then even goes 
	further in trying to help solve a situation.

Sobota 16 maja 2008 / Saturday, May, 16th

07.40                 Jutrznia / Matins
08.00	           Śniadanie / Breakfast

08.45	Złodziej w sutannie
	
	Paweł Woldan
	TVP S.A., Warszawa, Polska
	4926	73'  widowisko /					Polska / Poland 2008
	Spektakl opowiada autentyczną historię wykradzenia kopii obrazu MB Częstochowskiej przez ks. 
	Józefa Wójcika w 1972 roku z Jasnej Góry na uroczystości w Radomiu. Kopia została 
	„zaaresztowana” przez władze komunistyczne, które wydały zakaz wywożenia jej poza obręb 
	Klasztoru Jasnogórskiego i peregrynacji w ramach obchodów milenijnych. Ks. Józef  Wójcik, 
	ówczesny wikary w parafii radomskiej decyduje się podjąć brawurową akcję uprowadzenia obrazu i 
	ujawnienia go w czasie obchodów w Radomiu. W przedsięwzięcie wtajemniczonych jest zaledwie 
	kilka osób, w tym ks. Prymas Stefan Wyszyński. Akcja kończy się sukcesem i obraz wraca na szlak 
	nawiedzenia.

10.20	Живые помощи
	Żywa pomoc
	Natalia Jermakowa
	Natalia Kandudina, Moskwa, Rosja
	4843	7'  dokumentalny / documentary		Rosja / Russia 2008
	Psalm 91 – „Kto przebywa w pieczy  Najwyższego”. Świadectwo kobiety o tym, jak mama w 
	czasach wojny nauczyla ją Psalmu 91, znanego w Rosji jako „żywa pomoc”. Po wielu latach ten 
	psalm w sposób cudowny powrócił  ją na drogę wiary.

11.00    Bazylika 

Msza Św. / Holy Mass  - przewodniczy o.  –, transmisja na żywo – Radio Niepokalanów


Sala w Domu Rekolekcyjnym
13.15 – 17.30		Konferencja

	Sala św. Bonawentury – Projekcje konkursowe
13.15	A Hand o of Peace: Pope Pius XII & Holocaust
	Ręka Pokoju: Papież Pius XII a Holocaust
	David Naglieri
	Salt + Light Television, Toronto, Kanada / Canada
	4822	55'  dokumentalny / documentary			Kanada / Kanada 2008
	Film ukazuje debatę na temat Papieża okresu wojny i jego domniemanego milczenia podczas 
	Nazistowskiego Holocaustu. Prezentuje wywiady z czołowymi naukowcami, liderami wspólnot 
	żydowskich i tych, którzy osobiście znali Piusa XII. „Ręka Pokoju” ukazuje w szczegółach wysiłki 
	wspomagania Żydów i innych ofiar Nazistów. Prezentowane dokumenty ukazują trudne wybory 
	jakie musiał dokonywać Pius XII i potwierdzają, że jego działania uratowały dziesiątki tysięcy 
	Żydów.
	This film explores the debate over the wartime Poe and  his alleged silence durung the Nazi 
	Holocaust. Featuring  interviewa wits leading historical scholares, leaders in the Jewisch 
	community and those who personally knew Pius XII , "A  Hand of Peace" detalis the efforts to 
	assist Jews and other vivtims of Nazi atrocities. This gripping documentary looks at the difficult 
	choices Pius XII faced provides convincing proof that his acions saved tens of thousands of Jewish 


14.15	Honor generała
	A general's honor
	Joanna Pieciukiewicz
	TVP S.A. Telewizja Polonia, Warszawa, Polska
	4864	53'  dokumentalny / documentary		Polska / Poland 2007
	Opowieść o Generale Stanisławie Sosabowskim, wielkim bohaterze II Wojny Światowej w oparciu o 
                       świadectwa   jego żołnierzy i rodziny

	The story of the general Stanislau Sosabowski, great hero of the 2nd  World War – testimonies 
                        of  his soldiers and  his family
	15.30	Wycieczka
	
	Maria Dłużewska
	Multimedia Bank, Warszawa, Polska
	4952	51'  dokumentalny / documentary		Polska / Poland 2007
	Opowieść o Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, gdzie nad grobami największych 
	polskich bohaterów, kwater powstańczych i żołnierzy 20 roku górują „mauzolea” i wielkie 
	grobowce działaczy komunistycznych i morderców z UB . Cmentarz odwiedzają tytułowe 
	„wycieczki” nie rozumiejące , że w tym miejscu leżą obok siebie kaci i ofiary. W filmie wypowiada 
	się m.in. córka rotmistrza Pileckiego, która do dziś szuka grobu swojego ojca i kuzynka gen. 
	Fieldorfa „Nila”

16.30	Życiorysy z bliznami
	Stigmated lives
	
	Agnieszka Świdzińska
	TVP S.A. Oddział Katowice Redakcja w Częstochowie, Częstochowa, Polska
	4914	32'  program telewizyjny / TV program		Polska / Poland 2008
	Bardzo osobista opowieść dziennikarki o nowych wątkach tragedii w kopalni Wujek. 
	Udało się jej dotrzeć do nieznanych dotąd, mrocznych faktów .Odnalazła m.in.  lekarzy i sanitariuszy , 
	którzy zostali pobici przez zomowców  tylko za to, że ratowali rannych górników. To filmowa 
	opowieść o wspomnieniach, których nie da się zapomnieć, o życiorysach z bliznami. Impresja 
	filmowa o anonimowych dotąd bohaterach, którzy mimo, że spotkała ich krzywda nie mają w sobie 
	nienawiści i nawet po 27 latach od tragedii w kopalni Wujek - nie potrafią pojąć okrucieństwa tych, 
którzy strzelali i tych, którzy blokowali karetkom możliwość pomocy rannym górnikom. Film jest próbą dociekania prawdy o  czasach stanu wojennego. Został zrealizowany na prośbę górników i jest emitowany w Muzeum Pamięci o tej tragedii, co dla autorki jest ogromnym wyróżnieniem.

18.00                 	Kolacja / Dinner

18.45    		Czas na refleksje / Reflexion time
 
19.05	Dlaczego Stop Narkotykom?
	Why Stop Drugs?
	Małgorzata Ajszpur
	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej., Zielona Góra
	4831	31'  edukacyjny / educational		Polska / Poland 2007
	Narkomania obecnie jest rosnącą plagą wśród dzieci i młodzieży. Wzrasta liczba osób zażywających
	środki psychoaktywne i obniża się wiek dzieci sięgających po łatwo dostępne obecnie narkotyki i 
	inne środki psychoaktywne. Poprzez świadectwa młodych narkomanów  pokazano prawdę o 
	uzależnieniu i jego konsekwencjach. O terapii i możliwości pomocy osobie uzależnionej mówią 
	specjaliści, wskazują jak rozpoznać czy dziecko zażywa narkotyki. Film jest narzędziem 
	pomocniczym w ogólnopolskiej kampanii realizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie 

	Ksiądz Bosko w skansenie komunizmu

	Ks. Stanisław Rafałko

	Salezjański Ośrodek Misyjny, Warszawa, Polska
	4856	27'  dokumentalny / documentary		Polska / Poland 2008
	
Film ukazuje jak hasła i symbole rewolucji przegrywają w zderzeniu z wiarą i zaangażowaniem 
	misjonarzy i młodych Kubańczyków, zafascynowanych charyzmatem św. Jana Bosko. W tej 
	kubańskiej rzeczywistości obecni są także salezjanie i salezjanki wraz ze swoim młodzieżowym 
	charyzmatem. Obecnie na Kubie pracuje troje polskich misjonarzy; ks. Andrzej Borowiec, ks. 
	Dariusz Iżykowski, i s. Henryka Milczarek.


20.20	Our Lady of Lourdes
	Our Lady of Lourdes
	V.R. Gopinath
	Sripriya International, Hyderabad, India
	4956	95'  fabularny / feature		India 2007
	Opowieść o życiu św. Bernadetty Soubirous i objawień Matki Bożej w roku 1858 w Lourdes we 
	Francji. Film opowiada, jak Św. Bernadetta i jej rodzina była odmieniana przez objawienia i inspiruje
	 widzów konsekwentnymi działaniami i pracą by wspomagać ludzi mniej szczęśliwych.
	The story of the life of St. Bernadette Soubirous and her vision of Mother Mary in 1858 at Lourdes,
	 France. The movie explores how St. Bernadette and her family were transformed by the visions, 
	and inspires the audience with St. Bernadette's subsequent acts of selflessness and work towards 
	helping the less fortunate.

Niedziela 17 maja 2009 / Sunday, May, 17th

07.40                 Jutrznia / Matins
08.00	           Śniadanie / Breakfast

Sala św. Bonawentury
	 – Projekcje konkursowe
08.45	Jezus na Ursynowie
	
	Agnieszka Gomułka
	AeroskopTV, Goa  Film, Warszawa, Polska
	4923	35'  dokumentalny / documentary		Polska / Poland 2008
	Blisko trzy lata, Franciszek Maśluszczak "zawieszony" na wysokości 2,5 m. w Kościele 
	Wniebowstąpienia w Warszawie, zmagał się z wizerunkiem najsławniejszej z postaci, jaka żyły na 
	świecie...malował Jezusa. My, przez ponad rok mieliśmy zaszczyt towarzyszyć mu z kamerą.
	Tak powstał film o pracy nad XV Stacjami Drogi Krzyżowej, o kontrowersjach związanych z 
	wyobrażeniami postaci Jezusa, o trudnościach jakie Franciszek Maśluszczak napotykał na swej 
drodze,  i o tym, jak to wszystko wpłynęło na artystę. Film jest też próbą ukazania schematów w podejściu do wiary i odnalezienia współczesnego wizerunku Jezusa.

	Sin Miedo / Bez Lęku -  biografia Jana Pawła II
		Wiithout fear - John Paul II biography

		Bez lęku – Biografia Jana Pawła II
	Pedro Marcet
	Climb Mountain, Barcelona, Hiszpania / Spain
	4899	26'  edukacyjny / educational		Hiszpania /  Spain 2006
	Jan Paweł II był bez wątpienia najbardziej charyzmatyczną osobą końca drugiego tysiąclecia. Był 
	nie tylko duchowym przewodnikiem dla milionów katolików, ale także jako obrońca 
	sprawiedliwości społecznej i praw człowieka we współczesnym świecie. Ludzie pytali się o 
	pochodzenie tych cech Jana Pawła II. Jak się wychowywał w dzieciństwie, jak rosła ta jego wielka 
	osobowość? Jego dzieciństwo było pełne tragedii, cierpień, bólu i trudności. Dlaczego te przeżycia 
	uczyniły go silniejszym.
	John Paul II has been without any doubt the more charismatic figure in the ending of the second 
	millennium. Not only a spiritual guide for thousand million of Catholics, also one of the biggest 
defence people of social justice and human rights in all contemporary Word. People ask themselves very much about the origin f John Paul II qualities. How has this men came up? How did he grow up this extraordinary personality? His biography is empty of happy moments. His childhood was full of tragedy, pain, poorness and difficulties. Why these elements made him a stronger person? How was his attitude?

Sala św. Bonawentury

Prezentacje  konkursowe programów multimedialnych i stron internetowych// multimedia and websites

NOAH GAME  (Słowenia- Hiszpania/ Slovenia - Spain) 

JAŚ CD – programy multimedialne i gry komputerowe

TRAS LAS HUELLAS DE SAN PABLO/ Śladami św. Pawła  (Meksyk/ Meico)

NIEDZIELA TV

IT IS A SIN (Włochy/ Italy)

ŻYJMY DUCHEM ŚW. FRANCISZKA

Portal   www.franciszkanie.net I blog “Bez slogan”

Strona   www.awiniarz.com z filmem „Pamieć”

strona   www.czarnieckimm.fc.plo z prezentacją

Strona   www.catholic.ru (Rosja)

Strona   www.pulssydney.blogspot.com 

Kiermasz wydawnictw audiowizualnych


Uroczystość zakończenia Festiwalu  /  Ending Festiwal Ceremony

Bazylika / Basilic  
13.00		Msza Św. / Holy Mass  - przewodniczy JE Bp Adam Lepa – wiceprzewodniczący Rady Episkopatu 
ds. Środków Społecznego Przekazu, Oprawa muzyczna: Chór Parafialny,  transmisja na żywo – Radio     Niepokalanów
 
 
 
 
 
 

		
   
              
Sala św. Bonawentury / St. Bonaventura' s Hall
 
 
Ogłoszenie wyników Festiwalu i rozdanie nagród/
 / Official ending of the Festival, handing out prizes   
   		Agapa / Agape


16.30        Projekcje nagrodzonych filmów i multimediów / Awarded films and multimedia screening
 
		 m.in. film fabularny / movie - One of you will betray me / Jeden z was mnie zdradzi (Hiszpania)
              20.oo       Zakończenie projekcji festiwalowych 

 
 











Filmy wyróżnione decyzją Komisji Selekcyjnej

4805	Cerita dan cita rehabilitasi berbasis masyarakat
	On power to will of CBR

reż./dir.	MR. Haryo Sentanu Murti
prod.	Studio Audio Visual Puskat, Yogyakarta, Indonezja
26'  edukacyjny / educational	Indonezja  

This film tells about the spirit of solidarity of Catholic Church for the poor and downtrodden people.  This 
spirit of solidarity is performed through the CBR (Community Based Rehabilitation). CBR is a strategy within
 general community development for rehabilitation, equalization of opportunities and social inclusion of  all 
children and adult with disabilities. And CBR is implemented with joint work within the difable, their families,
 their communities, and governmental institutions or NGOs which work in the field of health, education, 
livelihood, social and other services
4806	Rijecka Majka - Maryja Krucyfiksa Kozulić
	Mother of Rijeka - Maria Kruzifixa Cosulich
reż./dir.	Bernardin Modrić
prod.	Istra Film, Rijeka, Chorwacja
30'  dokumentalny / documentary	Chorwacja  
Maria Krucyfiksa Kozulić jest założycielką Zgromadzenia Sióstr Przenajświętszego Serca Pana Jezusowego w 
Rijece i kilku organizacji społecznych, humanitarnych i charytatywnych. Jej powołanie i działalność stanowią 
podstawę do rozpoczącie procesu zmierzającego do ogłoszenia jej błogosławioną i świętą Kościoła katolickiego.
4821	Il monello di dio.Don Uberto Maria Pasquale, slesiano.
	God's scamp
reż./dir.	s. Nikodema Babula Dr Maria Rita Scrimieri Pedriali
prod.	Mimep-Docete, Pessano con Bornago MI, Włochy
40'  amatorski / amateur	Włochy  2008
Film opowiada życie księdza Pasquale, salezjanina. Jego droga była związana z wielkimi postaciami Kościoła 
takimi jak siostra Łucja - wizjonerka portugalska z Fatimy oraz błogosławiona Alexandra Maria da Costa - 
portugalska mistyczka. Ks. Pasquale w swoim zyciu zajmował siędosć skutecznie katechezą dla dzieci i 
młodziezy. Był bardzo wrażliwy na potrzeby biednych. Bardzo przyczynił się do rozwoju dochowości 
fatimskiej  w świecie.

4826	Słownik języka boskiego pr. cykliczny odc. 1- Ortodoksja
reż./dir.	Ks. Kazimierz Sowa
prod.	Religia TV - ITI Neovision Sp. z o.o., Warszawa, Polska
22'  program telewizyjny / TV 	Polska  2008
program
Gościem ks. Kaziemirza Sowy jest Przemysław Babiarz. Dziennikasz z łatką 'ortodoksa' opowiada o tym, że 
wierność zasadom swojej wiary, wbrew pozorom, wcale nie jest dla mocarzy, ale dla ludzi w świecie, w którym 
coraz więcej rzeczy jest względnych.
.

4832	Ruchome okno
	The moving window
reż./dir.	Stanisław Lenartowicz
prod.	Anima - Pol sp. z o.o., Łódź, Polska
23'  dokumentalny / documentary	Polska  2008
Nie ma jednego okna, przez które patrzymy na świat. Jest wiele rozmaitych ekranów, projekcji 
rzeczywistości, które nosi w sobie każdy z nas. Sensualne wrażenia, jakie pozostawiają w nas obrazy, są 
silniejsze od logicznej argumentacji.

4835	Road of Hope: The Spiritual Journey of Cardinal Nguyen Van Thuan
reż./dir.	David Naglieri
prod.	Salt+Light Television, East Toronto, Kanada
60'  dokumentalny / documentary	Kanada  
With the of Saigon and the communist tak - over in 1975, Van Thuan was impreisoned. He remained a 
poitical prisoner for 13 years, 9 of them spent in solitary confinement. Cardinal Van Thuan's experience is a 
powerful testimony of faith to the Eucharist, the power of forgiveness and the redemptive value of the cross. 
His writings and spirirual insights written in prison, where he celbrated mass in scret with a drop of wine in 
the palm of fis hand, have spread arpund the word giving hope to millions. A truly maginificent story!.


4862	Ci co przeżyli
	The ones who survived
reż./dir.	Maria Dłużewska
prod.	TVP Historia i Urząd ds. Kombatantów i osób represjonowanych, Warszawa, Polska
29'  dokumentalny / documentary	Polska  2007
Na początku lat 50-tych w celach śmierci siedziało po kilkadziesiąt osób: najlepsi , najbardziej bohaterscy 
synowie Narodu wraz ze zwykłymi rzezimieszkami, kapusiami wsadzonymi pomiędzy nich po to, aby donosić 
władzom o każdym słowie wypowiadanym przez skazanych. Wśród więźniów byli tacy, którzy nic nie 
wiedzieli o tym, że zostali ułaskawieni, inni musieli przeżyć pozorowane wykonanie wyroku i dopiero potem 
dowiadywali się, że kara śmierci została zamieniona na dożywocie. Wszyscy byli świadkami wyprowadzania na
 egzekucje swoich kolegów
4872	Droga krzyżowa ulicami Katowic 2008- Bądźcie uczniami Chrystusa
reż./dir.	Joanna Bieniek
prod.	TVP SA Oddział w Krakowie, Kraków, Polska
24'  program telewizyjny / TV 	Polska  2008

Droga Krzyżowa ulicami Katowic jest doroczną tradycją poprzedzającą Wielki Tydzień. Na bazie drogi 
między pomnikiem ofiar poległych na Kopalni Wujek a pomnikiem Powstańców Śląskich rozważamy z 
kapłanem co znacz być uczniami Chrystusa. Jest to prośba przejścia Drogi Krzyżowej na dzisiejszych drogach 
życia ludzkiego.

4876	Ivan – akrobata z Calm
reż./dir.	Renata Piotrowska
prod.	Renata Piotrowska, Warszawa, Polska
13'  amatorski / amateur	Polska  2008
Kilka scen z teraźniejszego życia szesnastolatka przeplecione wspomnieniami z dzieciństwa spędzonego na 
ulicach stolicy Ugandy Kampali. Obecnie bohater filmu jest jednym ze 130 wychowanków CALM - domu dla 
sierot  i chłopców ulicy prowadzonego przez księży salezjanów w Namugongo.

4878	Jak Czarnecki …
	Like Czarniecki …
reż./dir.	Marek Maldis
prod.	TVP S.A.  Program 3, Warszawa, Polska
18'  dokumentalny / documentary	Polska  2008
W 350 rocznicę wyprawy hetmana Stefana Czarnieckiego do Danii, polscy motocykliści podążyli śladem 
wojsk polskich. To historyczne wydarzenie  zostało uwiecznione m.in. w  jednej ze zwrotek polskiego hymnu 
. Było ono współczesnym przesłaniem uczestników rajdu, motocyklistów zrzeszonych w Międzynarodowym 
Stowarzyszeniu Rajd Katyński. Pomysłodawcą rajdu, duchowym ale też i faktycznym przewodnikiem był ks. 
Jan Zalewski z Danii. To dzięki niemu współczesny rajd stał się wyprawą nie tylko w przeszłość, ale też 
imprezą promującą Polskę i jej dzieje w Niemczech i w Danii.
„Jak Czarniecki…” to reporterski zapis  telewizyjnego reportera, który przemierzył z uczestnikami rajdu  
ponad 4 tys. km od Będomina ( miejsca urodzin Józefa Wybickiego) do Czarncy, gdzie  pochowany jest 
Stefan Czarniecki.

4889	Chryste ratuj

reż./dir.	Małgorzata Pabis
prod.	Wydawnictwo AZ Sp. z o.o., Kraków, Polska
26'  dokumentalny / documentary	Polska  2008
Film opowiada o Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie Mogile. Przedstawia historię mogilskiego krzyża 
oraz świadków, którzy na kolanach wymodlili u Boga w tym miejscu wiele łask: zdrowie, pracę, nawrócenie

4897	W lasach Piaśnicy (1939 – 2009)
	In the Piasnica forest (1939 – 2009)
reż./dir.		Lech Kujawski
prod.	M.K. Production - Marcin Kunikcki, Gdynia, Polska
60'  dokumentalny / documentary	Polska  2008
W lasach Piaśnicy, 10 km na zachód od Wejherowa, znajduje się ogromna nekropolia pomordowanych przez 
Niemców w 1939 roku i latach następnych Polaków i licznych przedstawicieli innych narodów, 
porównywalna z cmentarzyskiem w Katyniu, znajduje się tam bowiem miejsce spoczynku 12, a może i nawet 
14 tysięcy pomordowanych. To właśnie tu, nieopodal przedwojennej granicy polsko-niemieckiej i w pobliżu 
Gdyni, Niemcy dokonali pierwszego na taką skalę ludobójstwa już jesienią 1939 roku. 
W lasach Piaśnicy ginęła polska inteligencja – nauczyciele, księża, kupcy, inżynierowie, w szczególności elita 
budowniczych Gdyni, także znaczniejsi pomorscy rolnicy, 
przedsiębiorcy. Wśród pomordowanych wówczas znajduje się bł.s. Alicja Kotowska, zmartwychwstanka, 
założycielka szkół w Wejherowie.

4900	Uno de vosotros me traicionará
		One of you will betray me

reż./dir.	Oscar Parra, Mario Bravo
prod.	Dehon PC. Audio Visuales SL, Madryt, Hiszpania Climb Mountain, Barcelona, Hiszpania
75'  fabularny / feature	Hiszpania  

With this title was introduced the first feature filmed entirely shoot in Spain about the Passion and Death of 
Jesus of Nazaret from forty-seven years ago. As a novelty, the film adds a vision of Judas Iscariot clashes with
 the vision of Simon Peter and plants the viewer deep questions about the Passion of Jesus.
The film was shot in the provinces of Ciudad Real and Madrid, taking the filming process and post-
production over a year working seventy-four people.The film involves various institutions and municipalities.
institutions and municipalities.

4909	Ordo et pax
	Ordo et pax
	Ordo et pax
reż./dir.	Ewa Fagas-Mielech,  Piotr Mielech
prod.	   Stowarzyszenie Multimedialne Archiwum Filozofii, Katowice, Polska
50'  dokumentalny / documentary		Polska  2008
W roku 1986 ksiądz arcybiskup Alfons Nossol zaprosił do swojej diecezji o. Ludwika Mycielskiego z Tyńca. 
Zamieszkał on najpierw w Bielicach, gdzie przyłączyli się do niego młodzi entuzjaści życia mnichów: Antoni 
Wróblewski, Sławomir Badyna oraz Justyn Pałgan. W rok później Biskup Opolski przeniósł ich do Biskupowa.
 Obecnie w Klasztorze Zwiastowania jest dziesięciu braci. Przyjeżdżają do nich ludzie, którzy chcą 
zakosztować ładu i pokoju - rzeczywistości, która emanuje z duchowości patrona naszego kontynentu, 
świętego Benedykta. Prace nad filmem trwały dwa lata. W tym okresie pięcioosobowa ekipa wielokrotnie 
odwiedzała Klasztor Zwiastowania w Biskupowie. Po raz pierwszy widz ma okazję zobaczyć na własne oczy 
niezwykły proces powstawania duchowej wspólnoty. Nie byłoby tego filmu, gdyby nie czynna współpraca wszystkich Ojców i Braci. Niejednokrotnie podporządkowywali swoje plany prośbom ekipy filmowej. Powstał film uniwersalny, który jest ciekawą propozycją dla widza w każdym wieku i pod każdą szerokością geograficzną. 

4918	Jan Paweł II  – Nigdy nie zapomnę… - cz. II
reż./dir.	Krzysztof Tadej
prod.	Wojciech Kasprzyk Agencja Produkcji Telewizyjnej TVP, Warszwa, Polska
7'  program telewizyjny / TV 	Polska  2008
program
Wspomnienia o Janie Pawle II osób, które go poznały w róznych okresach jego życia m. in. ks. abp 
Mieczysława Mokrzyckiego – sekretarza Ojca Świętego, ks. bp Albina Małysiaka, ks. Michała Szafarskiego, 
brata Mariana Markiewicza ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego i innych.

4940	Stroiciele dusz
	The tuners of the hearts
reż./dir.	Agnieszka Świdzińska
prod.	TVP SA Oddział w Katowicach, Katowice, Polska
19'  program telewizyjny / TV 	Polska  2006
program
Film o Wojciechu Kilarze-wybitnym kompozytorze, który w bardzo szczery sposób opowiada o swojej  
drodze do wiary w Boga. Ma odwagę mówić o  słabościach ,wadach, a nawet o własnej próżności. Jednym z 
najważniejszych wydarzeń w życiu tego kompozytora był koncert  jego mszy w Watykanie, który oglądał 
bardzo schorowany już papież. Opowieść o tym koncercie i muzyka dedykowana papieżowi -Janowi Pawłowi 
II- są bardzo przenikliwą ilustracja wrażliwości - Wojciecha Kilara-człowieka, który swoją muzyką bardzo 
mocno oddziałuje na ludzi... .Jest stroicielem dusz. Trochę jak papież ,który poruszał tłumy swoimi słowami, 
tyle ,że  Kilar  działa na ludzi swoją muzyką. W tym filmie metafizyka zderza się z realnością codzienności.
Ważną postacią filmu jest też ksiądz-poeta Jerzy Szymik który też opowiada o   spotkaniach z papieżem ,ale 
poprzez swoją poezję.
Muzyka i poezja są w tym filmie pretekstem do mówienia o pokładach wrażliwości ,które są w każdym 
człowieku.

4941	Harcownik
reż./dir.	Baeta Kołaczyk Bożena Toporek
prod.	Zbigniew Noga, Kraków, Polska
19'  dokumentalny / documentary	Polska  2008
Czy puszki z piwem, orbitrek i inne niecodzienne metody ewangelizacji przekonują wiernych do Kościoła?

4951	My Wy Oni - Śmierć daje życie
	My Wy Oni  - Thew Death Is Giving Life
reż./dir.	Krzysztof Żurowski
prod.	TVP S.A.  Redakcja Programów Katolickich, Warszawa, Polska
25'  edukacyjny / educational	Polska  2008
Matka chora na raka oddaje życie, by urodzić dziecko. Przed śmiercia przygotowuje meża i syna do swej śmierci i ich dalszego życia.

4955	Wciąż idę swoją drogą  (Szkic do portretu Marka Citki)

reż./dir.	Włodzimierz Roman Kuligowski
prod.	TVP S.A., Warszawa, Polska
22'  dokumentalny / documentary	Polska  2008
Piłkarz Marek Citko, kiedyś bardzo popularny, patrzy wstecz na tzw. karierę i sławę, które zostały przerwane 
na skutek grożnej kontuzji. Mimo tego nie stracił wiary w Pana Boga i ludzi oraz dekalog, według którego 
stara się żyć. 

4957	Wielki Misjonarz Zeno San
	Zeno San – The Great Missionary
	Wielki Misjonarz Zeno San
reż./dir.	Dominika Affek
prod.	Multimedia Bank, Warszawa, Polska
45'  dokumentalny / documentary	Polska  2008
Film opowiada historię niezwykłego polskiego misjonarza, franciszkanina brata Zenona Żebrowskiego, który 
od 1930 roku aż do śmierci  w 1982 r. przebywał w Japonii, a po wojnie, w Azji i na Pacyfiku zyskał sobie 
sławę dzięki zaangażowaniu w pomoc humanitarną dla ofiar wojny, a później – także w inne dziedziny pracy 
charytatywnej. Jego działalności poświęcono co najmniej 350  tekstów w prasie japońskiej, kilka książek, 
musical oraz film animowany. W Polsce Żebrowskiemu poświęcono przed laty tylko jeden film i ogółowi 
społeczeństwa jest postacią szerzej nie znaną.

	Programy radiowe nominowane do nagród i wyróżnień regulaminowych

7706	Był Bożym listem
reż./dir.	  Joanna  Mazurek, o. Robert Stachowiak
prod.	SKSiID KUL Lublin, Polska
22'  dokument radiowy / documentary  Polska  2007
13 października 2007 roku minęło 20 lat od śmierci franciszkanina, byłego krajowego duszpasterza ludzi niewidomych przy Konferencji Episkopatu Polski – o. Brunona Pawłowicz. Urodził się on 21 czerwca 1942 roku w Łysowie Siedleckim. Był wychowankiem Niższego Seminarium Duchownego w Niepokalanowie. Do zakonu Ojców Franciszkanów wstąpił 15 października 1958  roku. Śluby wieczyste złożył 1 listopada 1965 roku, 24 czerwca 1967 roku przyjął święcenia kapłańskie. .Studiował katechetykę w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Pracował w klasztorach w Łodzi, Warszawie, Gdyni, Gdańsku i jako gwardian w Lublinie. Postać bohatera audycji, o którym mówiono „Ojciec Brono od Ociemniałych” była znana i ceniona na terenie całej Polski. Można o nim krótko powiedzieć, że był kapłanem- franciszkaninem całkowicie oddanym pracy z ociemniałymi i ludźmi wymagającymi specjalnej troski. Audycja jest przeplatana wspomnieniami tych, którzy Go osobiście znali oraz Jego muzyką i śpiewem.

7709	Czyste serca
	Pure hearts
reż./dir.	Anna Musialik - Chmiel, Beata Zamlewska-Pałyga
prod.	Polskie Radio Katowice, Katowice, Polska
20'  reportaż radiowy	Polska  2008
Reportaż prezentuje rodzącą się w Polsce Ruch Czystych Serc i Ruch Czystych Serc Małżeństw, skupiony wokół katolickiego czasopisma "Miłujcie się", wydawanego przez Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Młodzi ludzie, należący do tego Ruchu, mówią o zachowaniu czystości przed małżeńskiej i małżeńskiej, jako o swoim radykalnym wyborze drogi "po prąd". Dzielą się doświadczeniami, wynikającymi z przyjęcia takiej postawy i praktykowania jej we współczesnym świecie. W reportażu wyraźnie zaznaczonych jest również duchowy fundament tej decyzji: modlitwa, korzystanie z sakramentów ś. Kierownictwo duchowe.

7725 	Pius XII i August Hlond, a II wojna światowa
reż./dir.	Czesława Borowik 
prod.	Polskie Radio Lublin
45’ dokument radiowy / documentary  		Polska  2007


7730 	Kres Kresów – Syberia
reż./dir.	Paweł Kęska
prod.	Radio Józef 96,5 FM Warszawa
66’ program radiowy / radio programm		Polska  2008


7737 	Bądźmy solidarni z życiem...
reż./dir.	Jolanta Kobojek
prod.	
26’ program radiowy / radio programm		Polska  2008

7738	Strażnik kresów
reż./dir.	Jan Smyk
prod.	Polskie Radio Białystok, Białystok, Polska
21'  program radiowy / radio programm		Polska  2008

Pan Wiktor nie nazywa siebie ani kresowiakiem, ani Poleszukiem. Jest „prawdziwym Polakiem”. Rodzina 
Mostków pojawiła się na kresach w latach dwudziestych; ojciec  przybył, za chlebem do Albertyna, aż z 
Jędrzejowa.  Jak na Polaka przystało - Wiktor śpiewał w polskim chórze, pomagał zakładać Związek Polaków 
a za zaszczyt szczególny uważa współpracę z kardynałem Kazimierzem Świątkiem, przy restytuowaniu życia 
parafialnego. Ostatnią pasją, pana Wiktora jest „polska szkoła” w Pińsku.



7746	Twe prawa będę wiecznie chwalił
reż./dir.	Sylwester Woroniecki
prod.	Polskie Radio, Warszawa, Polska
50’ słuchowisko / 	Polska  2008
W słuchowisku cytowane są  dokumenty z tzw. sprawy Wojciecha Bąka zgromadzone w Centrum 
Dokumentacji Środowiska Literackiego Poznania przy Bibliotece Raczyńskich oraz poemat „Dekalog”  
Wojciecha Bąka..  Całość uzupełnia wypowiedz doktora Jerzego Pobochy - psychiatry prezesa Stowarzyszenia  Psychiatrów Sądowych. Wojciech Bąk poeta i działacz, prezes ZLP w Poznaniu, wydawca, w latach 50 został umieszczony z inicjatywy środowiska literackiego (ZLP Zarząd Główny w Warszawie i ZLP w Poznaniu) w szpitalu psychiatrycznym i to dwukrotnie, do końca życia był napiętnowany chorobą psychiczną i pozbawiony środków do życia. Był pisarzem katolickim przed wojna i tuż po niej był laureatem nagród episkopatu. Do dzisiaj opinie środowiska poznańskiego na temat choroby Bąka  są podzielone i kontrowersyjne.

7747	Dzieci pod niebiańskim adresem zamieszkania
reż./dir.	Krzysztof Hudzik
prod.	Radio eR-  Rozgłośnia Archidiecezji Lubelskiej, Lublin, Polska
29'  program radiowy / radio 	Polska  2008

 Audycja zawiera opowieści pięciu mam, uczestniczących w spotkaniach rodzin w żałobie w Lubelskim 
Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Małgosia (mama Marka), Jola (mama Gabrysia, Piotrusia i Włodzia),
 Ela (mama Pawła), Marta (mama Ani) oraz Monika (mama Cyryla i Teofila) zechciały podzielić się przed 
mikrofonem swoim bólem i nadzieją - z myślą wsparcia innych rodziców, przygniecionych utratą Dzieci.  
Małgosia i Monika są pracownikami Hospicjum.

7752		Żyjemy razem - Kasia
	  We live together - Kasia
reż./dir.	Dorota Zańko
prod.	VIA Katolickie Radio Rzeszów, Rzeszów, Polska
19'  reportaż radiowy / 	Polska  2008

„Żyjemy razem” - cykliczny program o ludziach, których dotknął los, o tych, którzy mają wielkie serce, o problemach społecznych. Te audycje mają przywracać wiarę, nadzieję i miłość do ludzi, do Boga. Ukazuje sylwetki osób, które walczą o siebie , które walczą o życie innych, którzy są wrażliwi na krzywdę drugiego człowieka.  Program udowadnia, że nigdy nie jest za późno, żeby odbić się od przysłowiowego dna i wejść na drogę, na której drogowskazem jest Bóg .  Reportaż „Kasia” – historia kobiety wychowanej w rodzinie z problemem alkoholowym. Świadectwo 32 –letniej dziś Katarzyny pokazuje, co przeżywają dzieci rodziców - alkoholików, jakie piekło potrafią matka, czy też ojciec nadużywający napojów wysokoprocentowych. Wychowywane w ciągłym strachu, poczuciu niepewności, poniżeniu, braku miłości i biedzie nie potrafią odnaleźć się w dorosłym życiu. Często powielają błędy rodziców i ich wzorem podążają drogą uzależnień. Kasia podkreśla, że do tej pory nie udało jej się uporać z dramatycznymi przeżyciami z dzieciństwa. Jeszcze jako mała dziewczynka – świadek rodzinnych awantur i kłótni przysięgła sobie, że nigdy nie weźmie alkoholu do ust.. Dziś odcięła się od domu, i uwierzyła, ze przyszłość może być lepsza. Dzięki spotkaniom Dorosłych, których rodzice byli alkoholikami, zrozumiała ze ma prawo do szczęścia, jak każdy człowiek. To dzięki ludziom z problemami podobnymi do jej, wreszcie uwierzyła w siebie.

7758 	Radio eM w Ziemi Świętej - odc. 3  (br. Ananiasz)
reż./dir.  Barbara Hobzda, Marek Piechniczek 
prod.	Radio eM Katowice
24'	reportaż radiowy /
================================================================================
Wyróżnienie specjalne
7713	Radio mreźa
	Radio network
	Radio siatka - wspólne radio
reż./dir.	Tanja Popec
prod.	Croatian Esperanto Association, Zagreb, Chorwacja
105'  program radiowy / radio 		Chorwacja / Croatia  
Radio mreźa. Dla Chorwatów w dwóch krajach. Wspólny program po chorwacku. Z okazji Bożego 
Narodzenia. Temat" Boże Narodzenie w mojej rodzinie. Bogactwo Jezusowego narodzenia dla rodziny a 
szczególnie dla katolickiej. Szczególna to radość i święto dla rodziny wielodzietnej i rodziny utworzonej z 
dobroci innych ludzi jak ta w "wiosce Matki".
Programy multimedialne

Nominacje do nagród regulaminowych

 - Jaś CD - zestaw programów multimedialnych dla dzieci załączanych do miesięcznika „JAŚ”  - Wydawnictwo A-Z  / multimedia programs for children

– „Tras las Huellas De San Pablo” - gra komputerowa dla starszych dzieci i dorosłych   w kilku językach – również polskim  „ Śladami Świętego Pawła – Fernando Perez Valdes (Meksyk) / computer game

- NOAH PC Game - gra komputerowa dla małych dzieci  – produkcji hiszpańsko – słoweńskiej / computer game


Nagroda Specjalna 

- „Żyjmy duchem św. Franciszka”  – prezentacja multimedialna
 Sylwestra Jesionkiewicza związana z 800- leciem Zakonu Franciszkanów

Wyróżnienia

 - It is a sin / To był grzech – klip muzyczny o działaniu Chrystusa w życiu młodzieży – Stefanbo Muro, Mariano Diotta, Irena Sever (Włochy)  

- Niedziela TV - Filmy internetowe Tygodnika Katolickiego Niedziela 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Strony internetowe 

Nominacje do nagród regulaminowych 

www.franciszkanie.net   z blogiem „bez sloganu”

www.awiniarz.com   ze zdjęciami JP2 oraz filmem o prałacie Peszkowskim

www.catholic.ru  rosyjska katolicka strona internetowa z filmikami  

Wyróżnienia
 www.czarnieckimm.fc.pl  z prezentacja multimedialną o historii Polski   i felietonami na temat mediów

www.pulssydney.blogspot.com australijska strona www z pielgrzymki Benedykta XVI  i spotkania z młodzieżą 
w Sydney




     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

                XXIV  MIĘDZYNARODOWY  KATOLICKI  FESTIWAL  FILMÓW I  MULTIMEDIÓW
                                                                           NIEPOKALANÓW 2009    
                        Biuro Katolickie Stowarzyszenie Filmowe ;  ul. Barska 2; 02-315 Warszawa POLSKA,            
                     (+48) 602 126 206;   (+48) 604 455  824;  (+48) 602 127 205     tel;/fax   (+48) 823 44 89 ;   
                 www.festiwalniepokalanow.pl ;   www.warszawa.mazowsze.pl ;  Skype: „ksfniepokalanow”   
                                        e-mail:  ksf@festiwalniepokalanow.pl ; ksf@neostrada.pl 

Komitet  Organizacyjny Festiwalu   przewodniczący:  Danuta Stachyra, prezes KSF..  (+48) 604 455  824 i ojciec  Stanisław Piętka, Gwardian Klasztoru w Niepokalanowie   oraz  o. Ignacy Kosmana, dyrektor Festiwalu (+48) 602 127 205;  Zygmunt Gutowski - wicedyrektor organizacyjny (+48) 602 126 206  i  Andrzej Bogusław Januszewski - wicedyrektor programowy, dr Jan Szafraniec - przewodniczący Jury, Antoni Zięba, wiceprzewodniczący Jury, Grażyna Krupska - Biuro Festiwalu:  , 



