
Największy z Cudów
El gran milagro

Pełnometrażowy film animowany dający nowe spojrzenie 
na cud, jakim jest Msza Święta Kościoła katolickiego z ani-
ołami i demonami w tle. Fabuła skupia się na trzech osobach, 
które spotykają się na tej samej Mszy Świętej z powodu ży-
ciowych kryzysów, z jakimi walczy każdy z nich. Nie są w sta-
nie oni zrozumieć prawdziwego znaczenia Mszy św.. Pomoc 
przychodzi ze strony aniołów stróżów, którzy pozwalają im 
pojąć walkę dobra ze złem i cudowny triumf wiary, który ma 
miejsce podczas każdej Eucharystii. To, czego doświadczą w 
trakcie tej Eucharystii, zmieni ich życie.

.02 70 min https://youtu.be/8-ePeJxkVc4
Z W I A S T U N :

Matteo

Film o zakonniku i wielkim egzorcyście, który umarł w opinii 
świętości. Człowiek o niezwykłej sile i pokorze, dzięki którym 
wypędzał demony. Za jego życia odnotowano kilkaset takich 
przypadków. Obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny. Przy 
jego grobie nawet teraz 400 lat później dochodzi do cu-
downych uzdrowień  uwolnień od dręczeń demonicznych. 
Film otrzymał pisemne błogosławieństwo Kardynała Ka-
zimierza Nycza.

.01 50 min https://youtu.be/U8rA4PpV0G4 
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



Biała jak mleko, 
czerwona jak krew

Romantyczna historia. Wielkie trudy i owoce młodzieńczej 
miłości. Bohater ma 16 lat i jest zakochany w piłce nożnej  
i ognistorudych włosach Beatrice, dziewczyny jego marzeń. 
Wkrótce dowiaduje się on, iż dziewczyna jest chora na 
białaczkę. Zaczyna dojrzewać i dokonywać wyborów na 
oczach tych, którzy są obok niego i go wspierają: koledzy, 
rodzice, wychowawca. Film pokazuje świat młodzieży, ich 
wyborów, silnych emocji, które targają młodym człowiek-
iem. Gdy przychodzi mu się zmierzyć z cierpieniem i wizją 
śmierci kochanej osoby. 

.04 106 min https://youtu.be/C58kPgpWRLo
Z W I A S T U N :

Gdy budzą się demony

Film zainspirowany jest młodzieńczymi latami życia Jose-
marii Escrivy, współczesnego świętego, twórcy Opus Dei, 
organizacji Kościoła katolickiego, uczącej, że codzienne 
życie może być drogą do świętości. Fabuła opiera się o po-
szukiwania, których dokonuje brytyjski dziennikarz piszący 
książkę o św. Josemarii Escrivie. Główny wątek stanowi his-
toria przyjaźni Josemarii i Manolo. Pierwszy wybrał drogę 
wiary i został księdzem, a drugi zaangażował się w brutalną 
wojnę domową w Hiszpanii. Po latach losy zbuntowanego 
Manolo i Josemarii znowu się łączą...  

.03 120 min https://youtu.be/RlUnXzPXUR8
Z W I A S T U N :

Ognioodporni
Fireproof

To historia kapitana straży pożarnej, który nade wszystko ceni 
poświęcenie i służbę innym. Jednak jego małżeństwo niedłu-
go “stanie w płomieniach”. Postępując zgodnie z kodeksem 
strażaka, bohater wie, że nie może zostawić swojego partnera, 
wewnątrz płonących budynków. W stygnącym żarze jego 
małżeństwa, to jednak całkiem inna historia. Ponieważ już przy-
gotowują się do postępowania rozwodowego, jego ojciec prosi 
syna, by spróbował podjąć eksperyment: „Wyzwanie miłosne” 
Kapitan podejmuje próbę. Ale czy może próbować pokochać 
swoją żonę, podczas gdy odrzuca możliwość miłości Boga?

.05 122 min https://youtu.be/pUusBXnidcY 
Z W I A S T U N :



Odważni
Courageous

Czterech mężczyzn, jedno powołanie: służyć i chronić. 
Jako oficerowie broniący prawa, stawiają czoła zagrożeniu 
każdego dnia. Jednakże, kiedy tragedia uderza w ich rodziny, 
ci ojcowie zmagają się ze swoimi nadziejami, lękami i wiarą. 
Z tej walki rodzi się decyzja, która całkowicie odmienia ich 
życie. Wiele zwrotów akcji, trzyma w napięciu, okraszony 
humorem. Obraz ukazuje Bożą obietnicę mówiącą o tym, 
że “serca ojców zwrócą się ku ich dzieciom, a serca dzieci 
zwrócą się ku ich ojcom”. Wiele emocji i wyzwanie dla każde-
go z naszych serc, aby było bohaterem!

.06 129 min https://youtu.be/8QWomf982H4
Z W I A S T U N :

Powrót do rodziny 
Home Run

Film o prawdziwych historiach życia, przypomina, że na po-
jednanie z Bogiem nigdy nie jest za późno. Bohater - gwiazda 
amerykańskiego baseball’a wie co jest potrzebne aby zwy-
ciężać w zawodach, niestety w życiu prywatnym obciążony 
wspomnieniami z przeszłości już nie radzi sobie tak dobrze. 
Cory wychował się w domu, gdzie ojciec był nałogowym al-
koholikiem. W pewnym momencie jego życie wymyka mu się 
spod kontroli…

.07 113 min https://youtu.be/gAij-UmMEkg
Z W I A S T U N :

Łaska i miłosierdzie
The Grace Card

Opowieść o spotkaniu, które na zawsze odmienia życie dwóch 
mężczyzn – pełnego rasistowskich uprzedzeń policjanta  
i czarnego pastora. Policjant Bill “Mac” McDonald traci w wypad-
ku syna i przez wiele lat nie może pogodzić się z jego śmiercią. 
Jest pełen bólu i rasistowskich uprzedzeń (chłopaka potrącił 
czarny kierowca). Obwinia o wszystko Boga, robi się zgorzkniały 
i coraz bardziej oddala się od rodziny. Pewnego dnia zostaje mu 
przydzielony nowy partner. To wschodząca gwiazda policji, który 
po godzinach udziela się także jako pastor. Dramat o poszukiwa-
niu odkupienia, przezwyciężaniu uprzedzeń i sile wiary.

.08 101 min https://youtu.be/Lvbwb87FDic
Z W I A S T U N :



Październikowe dziecko 
October Baby

Film częściowo inspirowany autentyczną historią Gianny 
Jessen – kobiety, która przeżyła własną aborcję. Bohaterką 
filmowej opowieści jest Hannah, grana przez Rachel Hen-
drix. Szukając swej biologicznej matki, odkrywa prawdę o so-
bie – o tym, że urodziła się w trakcie aborcji. Mimo że bohat-
erka nie może znaleźć swej biologicznej matki, za namową 
księdza postanawia napisać na karteczce słowa przebacze-
nia pod adresem swej rodzicielki i jednocześnie niedoszłej 
zabójczyni...

.09 107 min https://youtu.be/CxlKe7BWX4Y
Z W I A S T U N :

Boska interwencja  
Facing The Giants

Nie poddawaj się! Nie wycofuj się! Nie trać nadziei! 
Wspaniały film o potędze wiary, która daje siłę by zwyciężać. 
Przez sześć lat pracy jako szkolny trener footballu, Grant 
Taylor nie odnosi ze swoją drużyną żadnych sukcesów. Kry-
zysy zawodowy i osobisty powodują, że chce się poddać  
i rzucić wszystko. Dopiero niespodziewany gość skłania go do 
uwierzenia w potęgę wiary i nadziei. Grant odkrywa w sobie 
siłę by wytrwać i dalej walczyć. Nie poddaje się po pierwszej 
porażce tylko idzie dalej i stawia czoło różnym sytuacjom. 
A gdy zaczyna się “dobra passa” to nie spoczywa na laurach.

.10 111 min https://youtu.be/ZjucPZxx478
Z W I A S T U N :

Koło zamachowe  
Flywheel

Bohater jest właścicielem komisu samochodów i jak 
większość sprzedawców w jego branży działa w sposób 
nieuczciwy okłamując klientów, którzy przepłacają za po-
jazdy. To przenosi się też na jego relację z bliskimi. Nawet 
jego żona i syn widzą, że nie można mu ufać. Kiedy zostaje on 
poruszony przez Boga zmienia swoje podejście do biznesu a 
uczciwość, wierność i bezgraniczne zaufanie Bogu zostaje 
mu w niesamowity sposób wynagrodzona.

.11 120 min https://youtu.be/7sVlvjqbo-w
Z W I A S T U N :



Bratnia dusza  
Abel’s Field

Licealista przeżywa osobistą tragedię, po śmierci matki  
zostaje porzucony przez swojego ojca i znajduje się 
pod ogromną presją, aby wychować swoje młodsze  
siostry-bliźniaczki. W domu nie ma na kogo liczyć, próbuje 
w karkołomny sposób połączyć naukę w szkole z dorywczą 
pracą aby związać koniec z końcem. Z czasem staje się on 
bratnią duszą kolegi z pracy i mimo, że sam jest “człowieki-
em po przejściach”, wskazuje innym drogę nadziei i pomaga 
nawiązać bliską relację z Chrystusem.

.12 104 min https://youtu.be/ecAxQr47wIo
Z W I A S T U N :

Wiara króla  
King’s Faith

Wychowanek wielu poprawczaków wychodzi z aresztu  
i próbuje ułożyć sobie życie w kolejnej rodzinie zastępczej. 
Nowi opiekunowie sami zmagają się z bólem po tragicznej 
śmierci ich ukochanego syna. W szkole na nowym miejscu 
nie jest mu łatwo, piętno przeszłości utrudnia mu zdoby-
cie akceptacji wśród swoich rówieśników. Bohater znajduje  
w końcu “swoje” miejsce i oparcie w grupie młodzieżowej, 
która kieruje się w swoim życiu wartościami chrześcijańskimi. 
Niestety członkowie gangu, do którego należał w przeszłości 
nie chcą mu pozwolić na odcięcie się od “starego” życia ...

.13 108 min https://youtu.be/MlBar6kT5tM 
Z W I A S T U N :

Apostoł 
L’Apôtre

Film opisujący historię muzułmanina, którzy przeszedł na 
katolicyzm. Główny bohater jest dobrze zapowiadającym 
się imamem. Uczęszcza do szkoły koranicznej prowadzonej 
przez wuja. Pewnego dnia dowiaduje się o zamordowan-
iu siostry księdza. Po morderstwie – katolicki duchowny 
postanawia zamieszkać w pobliżu domu rodziców zabójcy, 
by pomóc im przeżyć traumę po tym, co zrobił ich syn. Dla 
Akima jest to niepojęte, jak można nie dążyć do zemsty, tylko 
pomagać rodzinie zabójcy własnej siostry – wówczas główny 
bohater zaczyna dogłębnie poznawać chrześcijaństwo.

.14 117 min https://youtu.be/dXnhFqub3Bo
Z W I A S T U N :



Cristiada 
For Greater Glory

Fabuła filmu przybliża skrywane przez lata prawdziwe  
wydarzenia Powstania Cristeros, które w latach dwudzi-
estych wstrząsnęło dwudziestowieczną Ameryką. Bohater 
filmu - generał Gorostieta, który wzbrania się z początku 
przed zaangażowaniem w sprawę, wkrótce staje się porywa-
jącym tłumy przywódcą, zdolnym do złożenia ofiary z włas-
nego życia. za prześladowanie religijne.

.15 145 min https://youtu.be/Olw9V_hqz6I 
Z W I A S T U N :

Prawdziwe życie  
The Ultimate Life

Jason Stevens przeżył swoją “podróż życia” w którą wysłał 
go dziadek Red Stevens w pierwszej części filmu (The 
Ultimate Gift - bezcenny dar). Teraz ... To dar, który odzied-
ziczył w spadku, obejmujący zarządzanie miliardami dolarów 
stał się przyczyną konfliktu z jego najbliższą rodziną.  
W “bitwie” na sali sądowej ... jego aktywa zostały częścio-
wo zajęte ... Jason może stracić wszystko ... Jason na nowo 
próbuje odkryć sens swojego istnienia i wtedy natrafia na  
pamiętnik swojego dziadka...

.16 110 min https://youtu.be/7C_ghciPnco 
Z W I A S T U N :

Bezcenny dar  
The Ultimate Gift

Po śmierci swojego dziadka Jason Stevens, spodziewa się 
sporego spadku. Zamiast tego dziadek przygotował dla 
niego krótki kurs przygotowawczy do życia zawarty w 12 
zadaniach, które sam nazwał “podarunkami”. Starszy pan 
wystawia swojego wnuka na wyszukane próby, nakłania do 
podróży w głąb siebie i poszukania odpowiedzi na pytanie 
co tak naprawdę liczy się w życiu najbardziej - pieniądze czy 
szczęście?

.17 114 min https://youtu.be/70wJtnVauoc
Z W I A S T U N :



Idealna fala  
The Perfect Wave

Film przedstawia historię wielkiego miłośnika surfingu, który 
w poszukiwaniu idealnej fali przemierza świat. Pewnej nocy 
bohater wybiera się na połowy homarów, podczas nurkowa-
nia zostaje ukąszony przez śmiertelnie jadowitą meduzę 
i mimo akcji ratunkowej umiera. Okazuje się jednak, że prze-
bywa przez kilkanaście minut w śmierci klinicznej. Jego życie 
zostaje przemienione przez spotkanie z Bogiem! Od tej pory 
podróżuje po całym świecie opowiadając o tym, Kim jest 
“światłość na końcu tunelu”.

.18 94 min https://youtu.be/TRTfV-g2Odo
Z W I A S T U N :

Siła modlitwy
War Room

Przykuwający uwagę dramat rodzinny skupiony na sprawach 
wiary, ukazujący siłę modlitwy, pełen humoru i ciepła, pokazuje 
moc, którą wiara daje w małżeństwie, rodzicielstwie, karierze 
zawodowej, przyjaźni oraz we wszystkich innych sferach życia. 
Świat bohaterów wali się w ruinę pod naciskiem rozpadające-
go się małżeństwa. Podczas gdy on pławi się w blasku sukcesu 
zawodowego i igra z pokusami, ona pogrąża się w coraz nar-
astającej goryczy. Ich życie przybiera nieoczekiwany zwrot, 
kiedy bohaterka spotyka nową klientkę, Pannę Clarę, i zostaje 
zmuszona do stworzenia „Sali narad wojennych”...

.19 115 min https://youtu.be/ODXFTHNdPQk 
Z W I A S T U N :

Wychodne mamusiek
Mums’ Night Out

Komedia dla całej rodziny, ze specjalną dedykacją dla  
młodych rodziców wychowującym swoje małe pociechy. 
Główna bohaterka filmu wychowuje trójkę maluchów, które  
są niezwykle “energetyczne” w swoim działaniu, jak łatwo 
się domyśleć, często doprowadzają swoją mamę do granic 
wytrzymałości. Kiedy mama już nie daje rady, postanawia 
wyrwać się ze swoimi przyjaciółkami na miasto a swoje  
dzieci pozostawiają pod opieką tatusiów. Co z tego  
wyniknie? Czy może pójść coś nie tak?

.20 99 min https://youtu.be/Z10Wl9GJWm8 
Z W I A S T U N :



Jak pokonać Szatana?

Tematem filmu dokumentalnego jest walka duchowa,  
a dokładnie walka z Szatanem. Autor przeprowadza widza 
przez ten problem i udzielając wskazówek opartych na 
doświadczeniach Ojców Kościoła. Odwiedza najbardziej 
znanych egzorcystów świata, a także innych ekspertów od 
walki duchowej i posługi uwalniania. Z rozmów z nimi można 
się dowiedzieć, jakie narzędzia Kościół oferuje do walki ze 
złym duchem.

.21 70 min https://youtu.be/aCGDNaQLlbM
Z W I A S T U N :

Cierń Boga   
La espina de Dios

To pierwszy film, który relacjonuje ostatnie trzy lata życia 
Jezusa Chrystusa widziane oczami apostołów. Jezus uka-
zany jest jako zwykły człowiek, który spotyka się, rozmawia 
i biesiaduje ze swoimi uczniami. Mimo napięć i wątpliwości 
zrozumiałych dla ludzi żyjących zgodnie z tradycją żydowską, 
apostołowie odnajdują w Jezusie Mesjasza, który posłany 
przez Boga i napełniony Duchem Świętym dokonuje cudów 
jakich nikt dotąd nie widział. Z miłości do człowieka, mimo 
towarzyszącemu mu lęku, do końca wypełnia wolę Ojca…

.22 141 min https://youtu.be/f7ZPhe8LMUg
Z W I A S T U N :

Pilecki  

Człowiek, który z własnej woli dał się zamknąć w obozie kon-
centracyjnym w Auschwitz, by wysłać do aliantów raporty o 
sytuacji więzionych tam osób. Polak, którego brytyjski his-
toryk Michael Foot uznał za jednego z sześciu najodważnie-
jszych ludzi oporu podczas II wojny światowej. Przez ponad 
40 lat nie wolno było wymawiać w Polsce jego nazwiska. Dziś 
już można… W roli Rotmistrza Witolda Pileckiego: Marcin 
Kwaśny. Film z udziałem Andrzeja Pileckiego, syna Rotmis-
trza.

.23 80 min https://youtu.be/B4tfqwaUZD8
Z W I A S T U N :



Ekran projekcyjny pneumatyczny

W Y M I A R Y :

- ekran posiada tylne podpory6,2m x 6,2m

5,0m x 5,0m - obszar ekranu projekcyjnego

Profesjonalny projektor typu DLP

C E C H Y :

Maksymalna wielkość obrazu podczas projekcji – średnica 
ok. 6,5m.

6,5 m

5300:1

1024x768

4000 LUMEN

Keystone

BrilliantColor

3D Ready

Kontrast 5300:1.

Rozdzielczość 1024 x 768 piksel.

Jasność 4000 ANSI lumenów.

Korekcję zniekształceń Keystone w pionie +/- 40 stopni.

Sprzęt w standardzie 3D Ready.

Technologia BrilliantColor wprowadzająca o 50 procent jaśniejszy 
obraz w zakresie średnich tonów kolorów, w rezultacie dając wysoką 
ostrość obrazu z bardzo dokładnym odwzorowaniem barw.
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Nagłośnienie Behringer EUROPORT EPA900

C E C H Y :

• 8 kanałowy system o mocy 900 Watt.

• Wyposażony w woofery 10” i 1,25” aluminiowe drivery kompresyjne.

• Moduł miksera posiadający 8 wejść (4 kanały mono i 2 stereo).

• Wewnętrzny 24-bitowy procesor efektów.

• Wysokiej jakości przedwzmacniacze mikrofonowe z zasilaniem phantom +48V 
dla mikrofonów pojemnościowych.

• Funkcja Voice Canceller do usuwaniu głosu wokalisty z nagrań w aplikacjach karaoke.

• Dedykowane wyjście mono z wbudowanym filtrem dolnoprzepustowym dla subwoofera.

• 7-pasmowy korektor graficzny z systemem detekcji sprzężeń zwrotnych FBQ.

• 2-pasmowe korektory i wskaźniki Clip na każdym kanale.

• Ekran

• Projektor

• Nagłośnienie

• Obsługa

Licencja na emisję 1 filmu z powyższej oferty: 250 zł brutto

W przypadku projekcji innego filmu, koszt zakupu licencji do 
publicznej projekcji wymaga indywidualnej kalkulacji.

Zasilanie

Preferujemy możliwość przyłączenia do
standardowej instalacji elektrycznej 220V.
W przypadku braku prądu na miejscu pro-
jekcji możemy zapewnić agregat prądotwór-
czy za dodatkową opłatą 300 zł brutto.

Transport

Koszt dojazdu ekipy i sprzętu na miejsce
imprezy wiąże się z dodatkową opłatą.
Koszt transportu to 1 zł brutto za każdy km
z Warszawy na miejsce projekcji i z powro-
tem do Warszawy.

Kosztorys projekcji

biuro@desantes.pl

tel. 783 322 893

Razem:
1200zł brutto
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