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Peru – ciekawa różnorodność

Wieczór poświęcony Rajdowi Dakar

Afryka nie do końca odkryta

Polacy na Wschodzie

Wieczór poświęcony Rajdowi Dakar 
pokaz dla zaproszonych gości

II Przegląd Filmów 
Misyjnych jest dobrą 

okazją do zapoznania się 
z pracą naszych rodaków 

w różnych częściach 
świata. 

Serdecznie zapraszamy 
do udziału w tym 

wydarzeniu.  

W dniu 8 XII 2015 roku Dzieło Misyjne Diece-
zji Warszawsko-Praskiej rozpoczęło nowy 
projekt  zatytułowany: Misje i okolice. Ma 
on na celu ukazanie pracy polskich misjo-
narzy w szerszym kontekście. Działalność 
misyjna to nie tylko głoszenie Dobrej Nowi-
ny, to także działalność na rzecz promocji 
ludzkiej. Misjonarze, zarówno duchowni jak 
i świeccy, w wielu miejscach globu prowadzą 
m.in. szkoły, ośrodki dożywiania, szpitale, 
ośrodki zdrowia. 

26 lutego, piątek, godz. 1800 
Wieczór poświęcony Rajdowi Dakar 

W cieniu Dakaru Prezentacja z roku 2015, 
DM DW-P i Dzieło Misyjne Archidiecezji Warmińskiej i MIVA Polska, czas 10 min.

Odwiedziny w Senegalu 
Film dokumentalny z roku 2007, DM DW-P, czas 20 min.

Dakar w obiektywie 
Marcina Kina Prezentacja z roku 2016, czas 10 min.

Misja Dakar Film dokumentalny z roku 2016, Orlen Team, 20 min.
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22 lutego, poniedziałek, godz. 1800

Peru – ciekawa różnorodność

Wysoko w Andach 
Peru położone jest w zachodniej części Ameryki Południowej. 
Jest trzecim co do wielkości państwem kontynentu po Bra-
zylii i Argentynie. Kraj ten jest ponad cztery razy większy od 
Polski. Od wielu lat w różnych jego częściach pracują polscy 
misjonarze. Obecnie jest ich jest ich ponad sześćdziesięciu 
Są to księża diecezjalni i zakonni, siostry zakonne oraz osoby 
świeckie. Część z nich posługuje wśród andyjskich górali. 

Film dok. z 2015 r., Dzieło Misyjne  Diecezji Warszawsko-Praskiej, czas 25 min. 

Piura 
Piura to 400 tys. miasto położone na pustyni w północnej 
części Peru. Salezjanie prowadzą swoją misję „Bosconia” 
w slumsach, gdzie żyje kilkadziesiąt tysięcy ludzi w skrajnie 
ubogich warunkach. Bosconia jest miejscem skupiającym 
dzieci i młodzież. Tutaj polscy wolontariusze min. pomagają 
w nauce, organizują zabawy. Znajduje się tu również szkoła 
przygotowująca starszą młodzież do różnych zawodów, 
które pomagają zapewnić godne życie.

Film dokumentalny z roku 2013, salezjanie, 28 min. 

Misjonarki świeckie 
w Amazonii 

Spośród około 50 świeckich misjonarzy z Polski posługu-
jących na całym świecie, w Peru jest ich 10. Wśród nich są 
misjonarki z Diecezji Warszawsko-Praskiej, które pracują 
w Wikariacie Apostolskim San José de Amazonas. Misjonarki 
prowadzą duszpasterstwo, zajmują się edukacją dzieci i mło-
dzieży oraz sprawami ekonomicznymi. Wikariat obejmuje 
obszar 155 000 km², granicząc z Ekwadorem, Kolumbią oraz 
Brazylią. W jego 12 parafiach posługuje 12 księży. 

Film dokumentalny z roku 2012, DM DW-P, czas 19  min. 

23 lutego, wtorek, godz. 1800

Polacy na Wschodzie

Kościół na Wschodzie. 
Ukraina cz. I

Gwardijskie ( historyczna nazwa Felsztyn) i Szaróweczka to 
miejscowości leżące w obwodzie chmielnickim na Ukrainie. 
Pracują tu księżą Andrzej Kinowski i Piotr Główka z Diecezji 
Warszawsko-Praskiej.

Film dokumentalny z roku 2015, DM DW-P, czas 28 min.

Kościół na Wschodzie. 
Cmentarz Obrońców Lwowa

Znajdują się na nim mogiły uczestników bitwy o Lwów 
i Małopolskę Wschodnią, poległych w latach 1918–1920 
lub zmarłych w latach późniejszych. Często nazywany jest 
Cmentarzem Orląt, gdyż spośród pochowanych tam prawie 
3 000 żołnierzy, część to Orlęta Lwowskie, czyli młodzież 
szkół średnich i wyższych oraz inteligencja. Film przedstawia 
wzruszającą uroczystość ponownego otwarcia Cmentarza 
Obrońców Lwowa.

Film dokumentalny z roku 2009, DM DW-P, czas 20 min.

Kościół na Wschodzie. 
Białoruś cz. I

Licząca około tysiąca mieszkańców przepięknie położo-
na na brzegu jeziora Świr miejscowość o tej samej nazwie 
znajduje się na Białorusi, w rejonie miadziolskim obwodu 
mińskiego. Gniazdo rodowe książąt Świrskich. Od kilkunastu 
lat pracuje tu ksiądz z Bogusław Modrzejewski z Diecezji 
Warszawsko-Praskiej.

Film dokumentalny z roku 2015, DM DW-P, czas 23 min.

24 lutego, środa, godz. 1800

Afryka nie do końca odkryta

Nad Wodospadami Wiktorii 
Wodospady Wiktorii znajdują się na rzece Zambezi, na gra-
nicy Zimbabwe i Zambii. Odkryte zostały w 1855 roku przez 
szkockiego misjonarza i badacza Davida Livingstone’a, Jest 
to miejsce z niesamowitymi krajobrazami, które przyciągają 
wielu turystów z całego świata. Pracują tam również polscy 
misjonarze, księża werbiści, którzy opowiadają o życiu co-
dziennym miejscowej ludności i misjonarzy w Livingstone.

Film dokumentalny z roku 2001, DM DW-P, czas 25 min.

Pociągiem do Bram Pokoju
Film pokazuje podróż pociągiem z Kasamy, miasta leżącego 
w Zambii do Dar es Salam w Tanzanii. Wśród wielu polskich 
misjonarzy obecni są tu m.in. księża salwatorianie. 

Film dokumentalny z roku 2001, DM DW-P, czas 25 min.

Serengeti, Olduvai, 
Masajowie, Tatwe

Park Narodowy Serengeti jest bogaty w piękne krajobrazy 
i wiele gatunków zwierząt. Zamieszkują go m.in. Masajowie. 

Film ukazuje codzienne życie i kulturę tej koczowniczej 
społeczności, która co kilka lat przenosi się na inne miej-
sce w poszukiwaniu żyźniejszych gleb. W Tatwe pracuje 
min. polski misjonarz fidei donum, ks. Edward Gorczaty 
z archidiecezji katowickiej.

Film dokumentalny z roku 2001, DM DW-P, czas 24 min.

25 lutego, czwartek, godz. 1800

Wieczór poświęcony Rajdowi Dakar  
– pokaz dla zaproszonych gości

Historia Rajdu Dakar (wcześniej Paryż–Dakar) sięga roku 
1977, kiedy to Francuz Thierry Sabine zagubił się na pu-
styni w Libii podczas rajdu Abidżan-Nicea. W latach 1979-
2007  zawody rozpoczynały się w Europie, a kończyły 
w Afryce (najczęściej była to trasa z Paryża do Dakaru). 
W 2008 roku rajd z powodu zagrożenia terrorystycznego 
został odwołany. Od 2009 roku wyścig organizowany jest 
w Ameryce Południowej. W roku 1987 nastąpił pierwszy 
start Polaków. Najbardziej znanymi polskimi uczestnikami 
Rajdu Dakar są: Rafał Sonik (w kategorii quady: 1 w 2015 
roku, 2 w 2014 roku, 3 w 2009 i 2013 roku), Krzysztof 
Hołowczyc (3 w  kategorii samochody w 2015 roku), Ja-
kub Przygoński (6 w kategorii motocykle w 2014 roku), 
Jacek Czachor (7 w kategorii samochody w 2014 roku wraz 
z Markiem Dąbrowskim oraz 10 w kategorii motocykle 
w 2004 i 2007 roku), Marek Dąbrowski (7 w kategorii sa-
mochody w 2014 roku wraz z Jackiem Czachorem oraz 
9  w kategorii motocykle w 2003 roku). Polscy sportowcy 
Jacek Czachor i Marek Dąbrowski wspomagają polskich 
misjonarzy w Afryce i Ameryce Południowej oraz Caritas 
Diecezji Warszawsko-Praskiej. 

W cieniu Dakaru Prezentacja z roku 2015,  
DM DW-P i Dzieło Misyjne Archidiecezji Warmińskiej i MIVA Polska, czas 10 min.

Odwiedziny w Senegalu  
Film dokumentalny z roku 2007, DM DW-P, czas 20 min.

Dakar w obiektywie 
Marcina Kina Prezentacja z roku 2016, czas 10 min.

Misja Dakar Film dokumentalny z roku 2016, Orlen Team, 20 min.

Słowo Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera, Biskupa Warszaw-
sko-Praskiego oraz rozdanie wyróżnień dla osób, które wspierają 
polskich misjonarzy.
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