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FESTIWAL „KINO Z DUSZĄ” – ŻYCIE MA SENS 

 

Najlepsze filmy „z duszą”, spotkanie z ojcem Leonem Knabitem i operatorem 
filmowym Andrzejem Musiałem – to i wiele więcej na piątym już Festiwalu Filmów 
Dokumentalnych „Kino z duszą”. Na wszystkie pokazy filmowe, panele dyskusyjne 
i galę finałową  nie trzeba kupować biletów – obowiązuje wstęp wolny.  

Festiwal, który odbywa się w warszawskim kinie Kinoteka (PKiN), rozpocznie się w czwartek 
po południu 23 listopada, a  zakończy w sobotę wieczorem 25 listopada. Podczas trzech dni 
festiwalu wyemitowanych zostanie  dziewiętnaście filmów, które wezmą udział w pokazach 
konkursowych.  Widzowie zobaczą dokumenty o tematyce społecznej, historycznej, 
obyczajowej i religijnej. Wszystkie wyróżnia nie tylko przejmująca treść, ale także 
profesjonalny warsztat artystyczny.  

W sobotę po dokumencie „Ojciec Leon – bloger dusz” w reż. Krzysztofa 
Żurowskiego,  odbędzie się spotkanie z najsłynniejszym tynieckim benedyktynem – o. Leonem 
Knabitem. W czwartek prof. Andrzej Musiał, operator filmowy, wykładowca Szkoły Filmowej 
w Łodzi, członek jury festiwalu, opowie o tym „Jak oglądać dokument”. W piątek  natomiast 
odbędzie się debata „Siła modlitwy na wielkim ekranie”, organizowana przez portal Stacja 7, 
która będzie wprowadzeniem do filmu  „Teraz i w godzinę śmierci” w reż. Mariusza Pilisa i 
Dariusza Walusiaka. 

- Do 5. edycji Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Kino z duszą” twórcy zgłosili 50 
dokumentów, reportaży telewizyjnych i filmów dokumentalno-fabularyzowanych. Podczas 
festiwalu emitowanych będzie 19 tytułów, które wezmą udział w pokazach konkursowych – 
mówi dyrektor festiwalu Grażyna Raszkowska. 

Spośród tych filmów najlepsze wyłoni festiwalowe jury w składzie: Maciej Drygas, Andrzej 
Musiał, Bartek Pulcyn, Ewa K. Czaczkowska i Grażyna Raszkowska. 

Laureaci festiwalu zostaną ogłoszeni w czasie gali 25 listopada. FFD „Kino z duszą” przyzna w 
tym roku trzy nagrody pieniężne: Nagrodę Główną Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Kino z 
duszą” , ufundowaną przez Pallotyńską Fundację Misyjną Salvatti. Nagrodę Specjalną 
Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Kino z duszą” , ufundowaną przez niemiecokojęzyczną 
parafię katolicką w Warszawie. Nagrodę specjalną za film ukazujący wartości ważne dla Jana 
Pawła II ufundowaną przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.  

— Ideą festiwalu jest pokazanie szerokiej widowni najlepszych filmów dokumentalnych, o 
różnej tematyce – od społecznej, poprzez historyczną, rodzinną – ale wszystkie je łączy 
duchowość. Refleksja nad prawdziwym życiem, czym ono jest, co się na nie składa, jakie 
wartości, wybory – mówi Ewa K. Czaczkowska, prezes Fundacji Areopag XXI.  

Organizatorem Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Kino z duszą” jest Fundacja Areopag XXI, 
współorganizatorem Narodowe Centrum Kultury, natomiast partnerami – m.in. Orlen, 
Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti oraz Centrum Myśli Jana Pawła II. 



 

2 

 

Patroni medialni to  TVP1, TVP3 Warszawa, Polskie Radio 24, Radio Warszawa, „Gość 
Niedzielny”, „Rzeczpospolita-Plus-Minus”, PAP, KAI oraz portale Areopag21.pl, Stacja 7 i 
Kultura Dostępna. 

W ubiegłym roku Nagrodę Główną za film „Dotknięcie anioła” otrzymał Marek Pawłowski. 
Nagrody specjalne i wyróżnienia przyznane były także autorom: filmów: „Więzi”, „Pielgrzym” i 
„Aleppo. Notatki z ciemności”. Podczas wcześniejszych edycji nagrody odbierali m.in. Dorota 
Petrus i Bogdan Lęcznar, Krzysztof Żurowski, Marcin Janos Krawczyk, Michał Szcześniak, 
Tomasz Bardosch i Maciej Pawlicki. 

Szczegółowy program dostępny na www.kinozdusza.pl  

http://www.kinozdusza.pl/

