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„Jan Paweł II. Szukałem Was...”
Największa produkcja w historii polskiego dokumentu
Największa światowa produkcja dokumentalna poświęcona Janowi Pawłowi II

w kinach od 11 marca
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INFORMACJE OGÓLNE
Kiedy miałem jakieś trudności, kiedy potrzebowałem pomocy, mówiłem sobie: „Jest
przecież mój papież. Myślę, że on mógłby mi pomóc”.
Dalajlama XIV, duchowy przywódca Tybetańczyków o Janie Pawle II

10 marca odbędzie się premiera kinowa niezwykłego dokumentu poświęconego polskiemu
Papieżowi. Film był realizowany przez cztery lata w 13 krajach na czterech kontynentach. Znalazły
się w nim unikalne archiwalne materiały z Janem Pawłem II oraz wypowiedzi największych
autorytetów współczesnego świata.
W czasie trwającego 27 lat pontyfikatu Jan Paweł II wprowadził nowy sposób komunikowania
z wiernymi i przełamał wiele barier instytucjonalizmu Kościoła. Dzięki niezwykłej charyźmie i
osobowości zjednywał tłumy. To On wprowadził zwyczaj całowania ziemi w miejscu, gdzie
przybywał z pielgrzymką i odprawiał msze święte dla milionowych tłumów, którym często
towarzyszyły występy artystyczne.
„Jan Paweł II. Szukałem Was...” to pełnometrażowy film dokumentalny o życiu i przesłaniu,
jakie pozostawił po sobie Jan Paweł II. Film ukazuje jego wyjątkowe miejsce w historii kościoła i
świata oraz to, jak jego niezwykła osobowość, naturalność, otwartość i poczucie humoru łączyły
ludzi na wszystkich kontynentach - niezależnie od ich statusu społecznego, wieku, wyznawanych
wartości czy religii.
W produkcji zostały użyte unikalne materiały archiwalne z Janem Pawłem II pochodzące ze zbiorów
m.in. CTV, RAI, LUCE, MEDIASET, Filmoteki Watykańskiej, Filmoteki Narodowej, WFDiF, TVP, Działu
Dokumentacji Filmowej UJ, PAP, Episkopatu Polski oraz ze zbiorów prywatnych. Kluczową rolę
w „Jan Paweł II. Szukałem Was...” odgrywają ekskluzywne, nagrane specjalnie na potrzeby
filmu, wypowiedzi autorytetów współczesnego świata, którzy wspominają Jana Pawła II. W tej
grupie znajdują się m.in. przywódcy państw, wybitni przedstawiciele świata kultury, aktorzy,
kreatorzy mody, dziennikarze, ludzie nauki, najważniejsi przedstawiciele światowych religii
(m.in. duchowy przywódca Tybetańczyków Dalajlama XIV, Naczelny Rabin Izraela w latach
1993-2003 Yisrael Meir Lau czy patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I).
„Jan Paweł II. Szukałem Was...” nie jest ani biografią, ani kolejną kronikarską opowieścią
zachowaną w stylistyce reportażu telewizyjnego, lecz dynamicznym, nowoczesnym filmem
posiadającym wszelkie walory artystyczne, na jakie czeka współczesny widz. Obraz został
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zrealizowany w technice HD, a dźwięk zgrany w systemie dolby Digital 5.1, co sprawi, że widzowie
będą mogli w pełni delektować się muzyką, którą specjalnie dla tej produkcji napisał wybitny
kompozytor Michał Lorenc.
Ten film to największe przedsięwzięcie w historii polskiego dokumentu. Blisko cztery lata pracy,
90 dni zdjęciowych, zdjęcia realizowane w 13 krajach (Watykan, Włochy, Izrael, Malta, Polska,
Meksyk, Jordania, Boliwia, Zambia, Botswana, Kamerun, Turcja, Maroko), w 120 lokalizacjach,
także w bardzo trudno dostępnych, gdzie kamera zazwyczaj nie ma wstępu.
„Jan Paweł II. Szukałem Was…” jest największą produkcją o Papieżu z Polski w historii
światowego dokumentu. Wysoki poziom wizualny, artystyczny i merytoryczny predestynują
film do tego, by stał się wizytówką polskiej kinematografii i naszej kultury narodowej. Reżyser
młodego pokolenia Jarosław Szmidt stworzył obraz, który przemawia uniwersalnym językiem,
bez barier i ograniczeń. Producentem „Jan Paweł II. Szukałem Was...” jest ARTRAMA. Film trafi
do kin w całej Polsce 11 marca 2011 roku.
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SYNOPIS
„Jan Paweł II. Szukałem Was…” to film dokumentalny o Janie Pawle II zrealizowany w dwóch
wersjach językowych (polskiej i angielskiej).
Kluczowe miejsce w filmie zajmują ekskluzywne wypowiedzi autorytetów różnych wyznań,
osobowości ze świata mediów, kultury, nauki i polityki. W pierwszej części - poświęconej
wpływowi Papieża na polityczne zmiany systemowe w Europie i na świecie - wypowiada się
między innymi Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Lech Wałęsa, który mówi o tym, że wartości
moralne, siła wewnętrzna i odwaga są ważniejsze od siły militarnej zniewalającej ludzi. W części
poświęconej modlitwie osobisty sekretarz Ojca Świętego Kard. Stanisław Dziwisz mówi o
odwadze Papieża i o tym, jak potrafił wyzwalać innych od lęku. Z kolei światowej sławy tenor
Plácido Domingo opowiada o jednoznaczności, z jaką Jan Paweł II potępiał niesprawiedliwość
oraz o niezwykłej poetyckiej wrażliwości w widzeniu i opisywaniu świata.
O niezwykłej umiejętności i charyźmie pozwalającej gromadzić milionowe rzesze młodzieży
opowiadają m.in. były prezydent Włoch Francesco Cossiga i Kard. Paul Poupard,
przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury.
Niebywałe ciepło Ojca Świętego i przełamywanie przez niego barier instytucjonalizmu podkreśla
włoski aktor Raul Bova.
O niezwykłej osobowości, otwartości, naturalności, poczuciu humoru i niepowtarzalnym
wizerunku medialnym mówią m.in. włoscy dziennikarze - prof. Franco Buccarelli i Gian
Franco Svidercoschi, dziennikarka meksykańska - Valentina Alazraki oraz kreatorka mody
- Laura Biagiotti.
Były Prezydent Malty - Guido de Marco oraz były rzecznik prasowy Watykanu - Joaquin
Navarro-Valls przypominają, w jaki sposób Jan Paweł II ukazał nam cierpienie, jak pokazał
światu godne umieranie, sens i wartość życia od narodzin aż do śmierci.
Film ukazuje Jana Pawła II jako człowieka otwartego na inne religie, kultury, systemy filozoficzne
oraz wartości etyczne. Ukazuje, jak Papież kochał każdego człowieka, tylko z racji jego
człowieczeństwa i godności, jak szanował inne kultury i obyczaje. Jego Świątobliwość
Dalajlama XIV mówi, jak niezwykłym i historycznym wydarzeniem było wprowadzanie tych
idei w życie, choćby w czasie wspólnych modlitw przedstawicieli wszystkich wyznań w Asyżu.
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Filmową opowieść jako narrator prowadzi Krzysztof Ziemiec, znany dziennikarz telewizyjny,
wielokrotnie relacjonujący w przeszłości papieskie pielgrzymki, który przekazał Polakom
pierwsze wiadomości o śmierci Jana Pawła II. Wraz z narratorem podążamy śladami papieskich
pielgrzymek, ukazując piękno krajobrazów, ludzi i nadzieję, jaką pokładał w całym świecie i jego
mieszkańcach Papież z Polski. Zdjęcia przepięknych pejzaży oraz wspaniałych zabytków
architektury zrealizowano m.in. w Polsce, we Włoszech, Watykanie, Ziemi Świętej, Meksyku,
Boliwii, Zambii, Botswanie czy na Malcie.

- Strona 6 -

TWÓRCY
Narrator

Krzysztof Ziemiec
Producenci

Tadeusz Lampka
Stanisław Szymański
Scenariusz

Jarosław Szmidt
Mariusz Wituski
Reżyseria i zdjęcia

Jarosław Szmidt
Muzyka

Michał Lorenc
Kierownictwo produkcji

Agnieszka Karpowicz
Michał Walczak
Montaż

Konrad Styczeń
Dźwięk

Tomasz Dukszta
Koordynacja i konsultacje międzynarodowe

Krystyna Maria Mikulanka
II Reżyser

Magdalena Molak-Szmidt
Realizacja nagrań muzycznych

Rafał Paczkowski
Produkcja

Artrama
Dystrybucja

Studio Interfilm
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LISTA OSÓB, KTÓRYCH WYPOWIEDZI ZNAJDUJĄ SIĘ W FILMIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dalajlama XIV 			
Bartłomiej I 				
Yisrael Meir Lau 			
Lech Wałęsa 			
Kard. Stanisław Dziwisz 		
Kard. O. Rodriguez Maradiaga
Kard. Francis Arinze 		

duchowy przywódca Tybetańczyków
Patriarcha Konstantynopola
Naczelny Rabin Izraela (1993-2003)
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (1990–1995)
Metropolita Krakowski
Prezydent Caritas Internationalis (Honduras)
Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

					(2002-2008)

8. Kard. Roger Etchegaray 		
9. Kard. John Foley 			
					

Wicedziekan Kolegium Kardynalskiego
Przewodniczącym Papieskiej Rady 				
ds. Środków Społecznego Przekazu (1984-2007)

10. Kard. Paul Poupard 			
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury (1988-2007)
11. Abp Piero Marini 			
Ceremoniarz Papieskich Ceremonii Liturgicznych (1987-2007)
12. Abp Henryk Hoser 			Biskup Warszawsko-Praski
13. ks. prałat Paweł Ptasznik 		
Kierownik Sekcji Polskiej watykańskiego Sekretariatu Stanu
14. o. Federico Lombardi, SJ 		
dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej
15. ks. Adam Boniecki, MIC		
redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego
16. Francesco Cossiga 			
Prezydent Republiki Włoskiej (1985-1992)
17. Guido de Marco 			
Prezydent Republiki Maltańskiej (1999-2004)
18. El Hassan bin Talal 			
Książę Jordanii
19. Joaquín Navarro-Valls 		
dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej (1984-2006)
20. Prof. Rocco Buttiglione 		
filozof, polityk włoski
21. Plácido Domingo 			
tenor, dyrygent
22. Marco Politi 				
dziennikarz włoski, watykanista
23. Gian Franco Svidercoschi 		
pisarz, dziennikarz watykanista
24. Franco Bucarelli 			
dziennikarz włoski, watykanista
25. Valentina Alazraki			
dziennikarka meksykańska, watykanistka
26. Laura Biagiotti 			
włoska projektantka mody
27. Raoul Bova 				
aktor włoski
28. Eduardo Verástegui 			
aktor, reżyser meksykański
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WYBÓR CYTATÓW Z FILMU
DALAYLAMA XIV
Kiedy miałem jakieś trudności, kiedy potrzebowałem pomocy, mówiłem sobie: „Jest przecież mój
papież. Myślę, że on mógłby mi pomóc”.
EL HASSAN BIN TALAL – KSIĄŻĘ JORDANII
Papież niesłychanie ułatwił nam wyobrażenie sobie lepszego świata. Wyobraźnia to jedna z jego
cech, o której nie możemy zapomnieć.
PLáCIDO DOMINGO
Jan Paweł II umiał dobierać słowa jak prawdziwy literat.
JOAQUIN NAVARRO-VALLS
Kiedy kilka lat temu umierał mój ojciec, pojechałem do Hiszpanii, by towarzyszyć mu w ostatnich
chwilach. Wracam do domu z kliniki, z mamą, i słyszę, że dzwoni telefon. Odbieram. Papież. „Jak
się czuje mama?”, to było jego pierwsze pytanie. To wszystko jest świętością.
FRANCO BUCARELLI
„Jeśli popełnię błąd, poprawcie mnie... Przybywam z dalekiego kraju”. To były zdania, które
poruszyły serca Włochów na Placu Świętego Piotra, ale i cały świat.
VALENTINA ALAZRAKI
Wszyscy doradcy sugerowali, by tam nie jechał. Papież wysłuchał ich, i powiedział: „Moi doradcy
mają pomagać mi rozwiązywać problemy, a nie mówić, że one są. Chcę jechać do Meksyku i
pojadę!”.
PROF. ROCCO BUTTIGLIONE
Kiedyś w Castel Gandolfo zorganizowano seminarium. Zgubiłem się w labiryncie korytarzy. W
pewnej chwili, szukając drogi, postanowiłem otworzyć jakieś drzwi i znalazłem się w niewielkim
pomieszczeniu, używanym jako komórka na szczotki. Pośrodku tego pomieszczenia klęczał
papież zatopiony w modlitwie.
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EDUARDO VERASTEGUI
Nigdy nie widziałem lidera, który miałby taką siłę przyciągania młodych ludzi. Myślałem, że
idolami młodzieży mogą być tylko piosenkarze i aktorzy. Jednak żaden z nich nie może się
równać z siłą przyciągania Jana Pawła II.
RAUL BOVA
Fascynowało go wszystko to, co podoba się młodym: muzyka, aktorstwo, taniec, śpiew. Nikt nie
spodziewałby się tego po papieżu. On przekroczył ważną barierę, barierę papieskiego
formalizmu. Otworzył się na ludzi i powiedział: „Jestem jednym z was, jestem z wami, jestem
wśród was”.

Więcej informacji o filmie i zdjęcia z planu znajdują się na stronie www.jp2szukalemwas.pl
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