
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Już wkrótce, w dniach 18-21 października, pierwsza edycja  

„Odnaleźć Wincentego 400” (Finding Vince 400), 

Międzynarodowego festiwalu filmowego  

poświęconego Świętemu Wincentemu a Paulo 

 
 
 
„Odnaleźć Wincentego 400” – międzynarodowy festiwal filmowy poświęconty 
Świętemu Wincentemu a Paulo, oficjalnie zaprezentowany w Rzymie w 2017 roku 
podczas Sympozjum z okazji czwartego stulecia charyzmatu wincentyńskiego – jest 
próbą deklinacji tematu globalizacji miłosierdzia we wszystkich językach przekazu 
artystycznego w ramach konkursu.  Twórcy, opowiadacze, scenarzyści są wezwani, 
aby w nowy i oryginalny sposób opowiedzieć o ubóstwie za pomocą różnych środków 
wyrazu artystycznego i ponad trzy tysiące z nich ze 109 krajów na świecie 
odpowiedziało na apel wielkiej Rodziny Wincentyńskiej, która pracuje na całym 
świecie w duchu swego założyciela Św. Wincentego. 
 
Celem tego wydarzenia jest danie głosu nowym formom przekazu audio-
wizualnego, które pozwolą nam zmienić naszą wizję ubóstwa w naszych 
społecznościach. Jest to próba odpowiedzi na nowe wyzwania, jakie stawia przed 
nami ubóstwo na całym świecie: konieczna jest zmiana naszego punktu widzenia, 
wyjście z ustalonych tradycji, aby z głębokim przywiązaniem do zasad duchowości 
wincentyńskiej, móc zglobalizować odpowiedź na ubóstwo jaką jest miłosierdzie. 
 
Festiwal i konkurs „Odnaleźć Wincentego 400” odbędzie się w Castel Gandolfo w 
dniach 18-21 października b.r. i będzie składał się z trzech sekcji: „Odnaleźć 
Wincentego 400” Krótkometrażowy oraz Pełnometrażowy, skierowane odpowiednio 
do tych, którzy prezentują film krótkometrażowy lub pełnometrażowy, oraz 
„Ziarna nadziei”, skierowanej do tych, którzy mają mniej niż 18 lat. Proponowany 
temat jest jeden: służba ubogim. 
 



 

 

W pracach Festiwalu w Castel Gandolfo będzie obecny między innymi amerykański 
aktor Jim Caviezel, który w filmie Mela Gibsona „Pasja” zagrał postać Chrystusa. 
 
Obecnie na Festiwal w Castel Gandolfo zaplanowano trzy panele, w których wezmą 
udział aktorzy, reżyserzy i autorzy: Odpowiedzialność Hollywood, o tym, co tak 
naprawdę bohaterowie wielkiego ekranu mogą zrobić w tej tak ważnej sprawie; 
Odpowiedzialność Nowych Mediów, na temat roli, jaką nowe media mogą odegrać 
w rozpowszechnianiu na skalę prawdziwie światową rzetelnych informacji o 
ubóstwie i globalizacji działalności charytatywnej, opowiadając o tej 
rzeczywistości, która często nie znajduje kanałów mogących ją nagłośnić; 
Odpowiedzialność Dziennikarzy Obywatelskich, czyli rola dziennikarzy, zwykłych 
obywateli, wolontariuszy wyposażonych w środki komunikacji w zasięgu każdego, 
którzy za pomocą prostego smartfona i przy użyciu bardzo niewielu środków 
opowiadają światu to, co widzą. 
 
 
„Odnaleźć Wincentego 400” wykorzysta fakt odbywających się jednocześnie w 
Rzymie prac Synodu Młodych, aby stworzyć wydarzenie, które odbędzie się w 
sobotę 20 października w Auditorium Conciliazione w godzinach od 18:00 do 20:00 
i będzie otwarte dla młodzieży w wieku od 16 do 35 lat. Inicjatywa ta, zrodzona 
we współpracy z Synodem Biskupów, została opracowana i zrealizowana przez 
Fundację Ente dello Spettacolo Konferencji Episkopatu Włoch (Fondazione Ente 
dello Spettacolo della Cei), a tematem, wokół którego obracać się będzie to 
wydarzenie, będzie miłosierdzie jako „miejsce rozeznania powołaniowego”. 
Reżyserem całego wydarzenia będzie Andrea Chiodi. 
 
Aby wziąć w nim udział, należy dokonać rejestracji, o której będziemy osobno 
informować w mediach i na portalach społecznościowych FamVin. 
 
Strony internetowe: 
 
Famvin po angielsku: https://famvin.org/en/ 
Famvin po hiszpańsku: https://famvin.org/es/ 
Famvin po francusku: https://famvin.org/fr/ 
Famvin po portugalsku: https://famvin.org/pt/ 
Famvin po włosku: https://famvin.org/it/ 
Famvin po polsku: https://famvin.org/pl/ 
 
Serwisy społecznościowe: 
 
Famvin Facebook English: https://www.facebook.com/famvin/ 
Famvin Facebook Spanish: https://www.facebook.com/famvines/ 
Famvin Facebook French: https://www.facebook.com/famvinfr/ 
Famvin Facebook Portuguese: https://www.facebook.com/famvinpt/ 
Famvin Facebook Europe: https://www.facebook.com/famvin.europe/ 
Famvin Twitter English: https://twitter.com/famvin/ 
Famvin Twitter Spanish: https://twitter.com/famvines/ 
Famvin Twitter French: https://twitter.com/famvinfr/ 
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Famvin Instagram: https://www.instagram.com/the_.famvin_network/ 
Famvin Pinterest: https://www.pinterest.com/vinfamily/ 
Famvin YouTube: https://www.youtube.com/user/famvinglobal/ 
Famvin Google+: https://plus.google.com/u/0/+FamvinOrgEnglish/ 
Famvin Flickr: https://www.flickr.com/photos/famvin/albums 
Famvin SlideShare: http://slideshare.net/mw28/presentations 
Famvin Scribd: http://scribd.com/vinformation 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro prasowe 

Elena Grazini 

Kontakt 

+39 338 190 24 36 

elena@elenagrazini.it 
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