
Zakazany Bóg
Un dios prohibidio

Podczas wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936-1939 zniszczo-
no i splądrowano 2000 kościołów, zakazano praktyk religijnych i 
dokonywano rzezi na katolikach. Byli wśród nich biskupi, zakonnice, 
klerycy. Przez cały czas krwawych prześladowań obiecywano im 
darowanie życia pod warunkiem wyrzeczenia się wiary, a jednak 
nie odnotowano żadnego przypadku apostazji! “Zakazany Bóg” to 
piękna i wzruszająca historia 51 błogosławionych męczenników z 
Barbastro: mężnych księży i kleryków – ofiar nienawiści do wiary w 
Boga. Ich cudem ocalałe notatki z więzienia są jednymi z najpięknie-
jszych świadectw wiary w dziejach  chrześcijaństwa.

.01 133 min https://youtu.be/N-zJr3GjHjI
Z W I A S T U N :

PROJEKCJE FILMOWE
W OBIEKTACH I W PLENERZE
N A  E K R A N I E  5 x 5  M  -  P R O J E K C J E  B I L E T O W A N E



Ziemia Maryi  
Mary’s Land

Agent M.J. otrzymuje nową misję: odnaleźć kobietę, która 
wywiera wpływ na kolejne osoby i przez to dokonuje wiel-
kich zmian w świecie. Adwokat Diabła (Agent M.J.) jeździ po 
całym świecie i rozmawia ze specjalnie wybranymi ludźmi. 
Początkowo nie wierzy im, gdy opowiadają, co przeżyli. To 
samo mówi top modelka i prostytutka, polityk i człowiek z 
marginesu. Wszystkich palił ogień w sercu. Wszyscy chcieli  
porzucić swoje dotychczasowe życie i zacząć na nowo. Nie 
mieli siły. Wołali o pomoc. Coś skierowało ich do domu kobi-
ety mającej moc, by zmieniać życie.

.02 116 min http://marysland.pl/fullscreen/trailer1/
Z W I A S T U N :

Karolina

Dwie przyjaciółki, osiemnastolatki Kaśka i kończą liceum filmowe. 
Pomiędzy zabawą i korzystaniem z życia muszą jeszcze znaleźć 
czas na  przygotowanie do  czekającego je egzaminu końcowe-
go. Mają za zadanie przygotować etiudę filmową. Gdy nauczy-
ciel podsuwa im temat, w pierwszej chwili buntują się. Chciały 
kręcić film o  ważnych społecznie sprawach, o  współczesnych 
problemach, a tu trafia się im historia jakiejś wiejskiej dziewcz-
yny sprzed 100 lat, która  w  bezsensowny sposób dała się za-
bić! Chcąc nie chcąc, wyruszają w drogę do Zabawy, gdzie żyła 
i zginęła ich bohaterka – Karolina Kózkówna

.03 102 min http://karolina-film.pl/zwiastun/
Z W I A S T U N :

Doonby. Każdy jest kimś
Doonby

Sam Doonby, tajemniczy i  przystojny włóczęga, pojawia się 
znikąd w  małym miasteczku w  Teksasie. Jego nagłe przybycie 
wywołuje falę niezwykłych zdarzeń i  zmienia życie wielu lud-
zi. Kiedy równie niespodziewanie jak się pojawił, nagle znika, 
mieszkańcy miasteczka zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, 
jak wielkie znaczenie może mieć obecność lub brak jednej osoby. 
Współczesna historia Sama Doonby’ego przeplata się z opow-
ieścią sprzed 40 lat o jego matce, która zachodzi w niechcianą 
ciążę. Decyduje się na aborcję. Jest to  moment, kiedy Doonby 
znika z historii współczesnej,  a w zasadzie... nigdy go tam nie było.

.04 104 min https://youtu.be/9jcoom54pQI
Z W I A S T U N :



Bóg nie umarł
God’s Not Dead

Pasjonująca opowieść o próbie odpowiedzi na najważnie-
jsze pytania wyłącznie przy pomocy argumentów prawnych. 
Grace jest nauczycielką historii   w liceum. Podczas prow-
adzenia lekcji odpowiada na pytanie uczennicy wspomina-
jąc przy tym działalność Jezusa Chrystusa.  Dyrekcja szkoły 
zarzuca jej złamanie przepisu o świeckości instytucji państ-
wowej. Jeśli Grace przeprosi sprawa zostanie rozstrzygnię-
ta polubownie i zachowa pracę. Jeśli nie, sprawa trafi do sądu 
i wówczas kobieta może stracić wszystko łącznie z prawem 
do wykonywania zawodu.

.05 112 min http://bognieumarl-film.pl/
Z W I A S T U N :

Czy naprawdę wierzysz? 
Do you believe?

Matthew nie może się otrząsnąć z wrażenia, jakie wywarło 
na nim spotkanie z odważnym ulicznym kaznodzieją. Kiedy 
wreszcie zrozumiał, jak ma wyglądać jego życie, zaczynają się 
dziać prawdziwe cuda. W trudnych sytuacjach wzywa mocy 
Bożej, a ta dotyka nie tylko jego, lecz także ludzi, którzy po-
jawiają się na jego drodze: bezdomnej dziewczyny w ciąży, 
zawsze racjonalnego doktora czy mężczyznę umierającego 
na szpitalnej izbie przyjęć. Wszystkie te historie są częścią 
planu, którego scenariusz mógł napisać tylko Bóg.

.06 115 min http://czynaprawdewierzysz.pl/
Z W I A S T U N :

Bernadetta. Cud w Lourdes
Je m’appelle Bernadette

Od lutego do lipca 1858 roku Matka Boża 18 razy objawia się 
Bernadetcie Soubirous, prostej, obdarzonej dużym tempera-
mentem, nieco upartej, ale niezwykle uczciwej nastolatce z 
prowincjonalnego Lourdes na południu Francji. Do miastecz-
ka zaczynają przybywać pielgrzymi, dochodzi do cudownych 
uzdrowień, a wieść o Lourdes obiega świat…

.07 109 min http://bernadetta-film.pl/
Z W I A S T U N :


