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Przegląd Filmów Papieskich w ramach roku
Jana Pawła II
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W dniach od 15 do 18 października, zapraszamy do Teatru Elektrycznego w Skoczowie na
wyjątkowe wydarzenie filmowe poświęcone Janowi Pawłowi II. Przez 4 dni wyświetlone
zostaną obrazy szczególne, które niezwykle rzadko goszczą na dużym ekranie. Gwarancją
jakości filmowych dokumentów są autorzy związani bezpośrednio z Telewizją Polską.

- Niech to będzie wyjątkowy czas, dla młodszych widzów poznania osoby i nauki Jana Pawła II, a dla starszych
przypomnienia oraz refleksji - zachęcają organizatorzy. Bilety w specjalnej cenie – 5 zł za seans.
Bilety i rezerwacja: www.teatrelektryczny.pl

Program przedstawia się następująco:
CZWARTEK 15 PAŹDZIERNIKA2015
GODZ. 19:00
BILET: 5 ZŁ
PIELGRZYM MIŁOŚCI cz. I
4 odcinki po 22 min. razem 88 min.
OPIS:
Do poznania dróg Karola Wojtyły prowadzących do papiestwa, w znakomitym serialu dokumentalnym zachęca
dziennikarz Krzysztof Ziemiec, występujący w roli narratora. Ten wzruszający i przepełniony emocjami serial
dokumentalny ukazuje jak nasz Rodak w drodze do świętości, stał się największym autorytetem moralnym i
przywódcą duchowym świata. Serial został przygotowany przez młodych twórców, którzy pokazali Papieża z
perspektywy 2011 roku. Zdjęcia realizowane były prawie 4 lata, w 12 krajach, na 4 kontynentach, w 120 lokalizacjach,
również i tam, gdzie kamera zazwyczaj nie ma wstępu. Kluczową rolę odgrywają ekskluzywne, nagrane specjalnie na
potrzeby serialu, wypowiedzi autorytetów współczesnego świata, wspominające Jana Pawła II. W gronie tym
znajdują się m.in. głowy państw, wybitni przedstawiciele świata kultury, aktorzy, kreatorzy mody, profesorowie,
najważniejsi przedstawiciele światowych religii, czy też najbliżsi współpracownicy Jana Pawła II. Serial składa się z
ośmiu odcinków zatytułowanych: Przeznaczenie, W drodze, Ojczyzna, Modlitwa, Pokolenie JP2, Ojciec Afryki, Dialog
oraz Santo Subito.
Autor: Jarosław Szmidt i Mariusz Wituski
Rok produkcji: 2011
8x22’
PIĄTEK 16 PAŹDZIERNIKA 2015
GODZ. 19:00
BILET: 5 ZŁ
PIELGRZYM MIŁOŚCI cz. II
4 odcinki po 22 min. razem 88 min.

SOBOTA 17 PAŹDZIERNIKA 2015
GODZ. 19:00
BILET: 5 ZŁ
POŁĄCZYŁ NAS PAPIEŻ - 63 min.
METR OD ŚWIĘTOŚCI – dwa odcinki razem - 50 min.
OPIS:
Połączył nas papież
... dziękuję Telewizji Polskiej za dobroć jaką jestem otaczany
(Jan Paweł II,
Watykan, 12.10. 2003 rok)
Ogromnym szacunkiem i sympatią, Jan Paweł II darzył dziennikarzy oraz Telewizję Polską. Medialny papież, bo
takim był w oczach twórców, doceniał pracę ludzi telewizji. Fakt ten podkreśla w filmie Połączył nas papież, kard.
Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Autor filmu pokazuje także w jaki sposób Jan Paweł II – Święty, wpłynął na
ludzi Telewizji Polskiej, nie tylko dziennikarzy, także realizatorów i operatorów. Wspomnienia, bardzo osobiste, nie
tylko osób znanych z małego ekranu, również tych stojących po drugiej stronie kamery, są autentyczne, wzruszają.
Anna Hałas-Michalska dziennikarka Wiadomości, zawdzięcza wstawiennictwu Ojca Świętego swoją córeczkę, na
którą długo czekała. Markowi Bieńkowskiemu - realizatorowi telewizyjnemu, śni się po nocach niezwykłe spotkanie
papieża z góralami w 1997 roku w Zakopanem. Krzysztof Ziemiec, dziennikarz Wiadomości wstawiennictwu papieża
zawdzięcza powrót do zdrowia. Podkreśla z dumą, że warto być dziennikarzem w tak ważnych chwilach, jak np.
kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII. Film pokazuje także osiągnięcia Telewizji Polskiej, papieskie pielgrzymki,
koncerty, programy dedykowane Janowi Pawłowi, także Benedyktowi XVI i papieżowi Franciszkowi.
Autor: Krzysztof Tadej
Rok produkcji: 2014
1x63’
Metr od świętości (odcinek 1)
Film Metr od Świętości, oparty na wspomnieniach Arturo Mari, legendarnego fotografa Jana Pawła II, odsłania
prywatne życia papieża Polaka widziane oczyma tego skromnego i sympatycznego Włocha. Arturo Mari
oprowadzając po swoim domu, opowiada o przedmiotach, które mają dla niego szczególną wartość, następnie
wspomina kolejno wszystkich papieży, dla których było mu dane pracować oraz to, co najbardziej zapadło mu w
pamięci z dni i lat ich pontyfikatów. Wraca też wspomnieniami do dwóch bolesnych chwil u boku wielkiego Papieża
Polaka, wizyty w obozie koncentracyjnym oraz spotkania Ojca Świętego z Jego zamachowcem. Następnie opowiada
o mszy, którą odprawiał Jan Paweł II na placu Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca 1979 roku. Opowiada jak, zapewne
na rozkaz komunistycznych władz, próbowano przekłamać liczbę wiernych zgromadzonych na Placu Zwycięstwa w
czasie pielgrzymki Ojca Świętego do ojczyzny. Dzięki pomocy kolegi z telewizji Rai, udaje się uwiecznić faktyczny
obraz wiernych i dostarczyć kasetę do Włoch, by następnego dnia ujrzał ją cały świat.
Autor: Przemysław Hauser
Rok produkcji: 2014
1x25’

Metr od świętości (odcinek 2)
Papież Jan Paweł II w obiektywie fotografa Arturo Mari - wspomnienia osobistego fotografa Jana Pawła II. Arturo
Mari skrupulatnie opisuje jak wyglądał plan dnia Jana Pawła II, który zaczynał się mszą świętą już o 7 rano. ,
opowiada o ogromnym znaczeniu modlitwy w życiu codziennym Jana Pawła II, następnie opisuje rolę natury w
życiu Jana Pawła II. Tam właśnie, na łonie natury, Ojciec Święty pisał swoje encykliki, wspomina też o wydarzeniach w

Klinice Gemelli po zamachu w 1981 roku, gdy wzruszony Włoch odwiedził rannego Jana Pawła II, aby wykonać
zdjęcie potwierdzające, iż Papież jest ciągle wśród nas. Przywołuje moment powstania zdjęcia, które jest mu
najdroższe. Ta wyjątkowa scena została uchwycona w Wielki Piątek, ostatni Wielki Piątek Jana Pawła II, kiedy to w
czasie XIV stacji Drogi Krzyżowej Papież poprosił o podanie krzyża.
Autor: Przemysław Hauser
Rok produkcji: 2014
1x25’
NIEDZIELA 18 PAŹDZIERNIKA 2015
GODZ. 19:00
BILET: 5 ZŁ
SANTO SUBITO – RELIKWIE I PAMIĘĆ - 27 min.
SANTO SUBITO – NASZ ŚWIĘTY - 50 min.
OPIS:
Santo Subito. Relikwie i pamięć
O życiu spędzonym u boku świętego, opowiada arcybiskup Emery Kabongo z Republiki Demokratycznej Konga. Był
on drugim sekretarzem Papieża Jana Pawła II, w latach 1982
-1988. Arcybiskup mieszka aktualnie w Watykanie, sprawując funkcję kanonika bazyliki Świętego Piotra. Radosne,
pełne ciepła i miłości wspomnienia. Krzyż biskupi, nałożony na szyję przez Ojca Świętego Jana Pawła II, traktuje jak
relikwie. Podkreśla, że przyjaciel nie mówi o wszystkim publicznie. Dlatego on zachowuje w sercu pewne fakty z
tamtego czasu, czasu pontyfikatu Papieża Polaka, ponieważ to jest ich właściwe miejsce.
Autor: Grzegorz Tomczak
Rok produkcji: 2014
(Część III)
1x27’
Santo Subito. Nasz święty
Ks. Stanisław Oder, postulator, tłumaczy przebieg procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II. O życiu i śmierci Papieża
opowiadają jego przyjaciele i współpracownicy: Stanisław Dziwisz, Mieczysław Mokrzycki, Emery Kabongo
(sekretarze), Rene Samuel Sirat (dawny naczelny rabin Francji, który brał udział w ekumenicznych spotkaniach w
Asyżu i był obecny podczas wizyty Ojca Świętego przy ścianie płaczu w Jerozolimie), Birthe Lejeune (żona profesora specjalnego wysłannika Papieża do Breżniewa), Henryk Woźniakowski (wydawca osobistych notatek Jana Pawła II) i
Marie - Germaine (Mała Siostra Jezusa, która mieszkała w Krakowie na przełomie lat 50 - tych i 60 - tych i dla której
Ks. Karol Wojtyła był spowiednikiem i Ojcem Duchowym). Ich wspomnienia są ilustrowane materiałami
archiwalnymi i przeplatane sekwencjami współczesnymi, zrealizowanymi w przededniu
i podczas kanonizacji.
Autor: Grzegorz Tomczak
Rok produkcji: 2014
(Część IV)
1x50’

red.

