Warszawa 18.02.2014
W imieniu dystrybutora filmowego Kino Świat mam przyjemność przedstawić Państwu pierwszy kinowy
film dla dzieci o JANIE PAWLE II, który w przystępnej i atrakcyjnej formule kina familijnego, łącząc animację,
materiały archiwalne i kino aktorskie, opowiada o dzieciństwie i młodości Ojca Świętego - Papieża wszystkich
dzieciaków.
12-letni Kacper, pasjonat animacji komputerowej, zmaga się z grupą szkolnych chuliganów, którzy
zastraszają słabszych uczniów. Kiedy chłopiec zostaje na kilka dni pod opieką dziadka, opowiada mu o swoich
problemach w szkole. Dziadek zabiera go na weekendowy wypad w Tatry. Tam, ucząc wnuka radzenia sobie
z trudnymi warunkami przyrody i życia w surowych warunkach schroniska, snuje opowieść o przyjacielu
z dzieciństwa - Karolu, który wielokrotnie ratował go z opałów i już za młodu udowodnił, że przemoc można
pokonać niezłomną postawą i siłą ducha. Kacper, słuchając kolejnych historii dziadka, tworzy na ich podstawie
animacje komputerowe, które składają się na fascynującą, filmową opowieść o Karolu Wojtyle - niezwykłym
człowieku i przywódcy duchowym Polaków.
Dzieci będą miały okazję poznać Jego niezwykłe przygody od czasów, kiedy był małym chłopcem,
do momentu, gdy wybrano Go na papieża i zasiadł na tronie Stolicy Apostolskiej. Lokalizacje, które zobaczymy
w filmie, przeniosą młodych widzów w miejsca najbliższe sercu Karola Wojtyły. Przygody Ojca Świętego i Jego
przyjaciół, zarówno tych animowanych, jak i zagranych przez aktorów, podziwiać będziemy w malowniczej
scenerii Tatr, Zakopanego i tajemniczych zaułków Krakowa.
W rolach głównych zobaczymy: wybitnego aktora PIOTRA FRONCZEWSKIEGO jako przyjaciela Jana
Pawła II z czasów młodości oraz bliźniaków ANDRZEJA I KAMILA TKACZÓW (Kamil debiutował niezwykłą
rolą w wielokrotnie nagrodzonym dramacie Macieja Pieprzycy „CHCE SIĘ ŻYĆ”).
Ważną rolę w filmie odgrywa starannie dobrana muzyka. W „KAROLU, KTÓRY ZOSTAŁ ŚWIĘTYM”
usłyszymy między innymi ulubione melodie Jana Pawła II oraz piosenki popularnej ARKI NOEGO (w tym
m.in. przebojowy „Święty uśmiechnięty (Taki duży, taki mały)”).
„KAROL, KTÓRY ZOSTAŁ ŚWIĘTYM” to również współczesna opowieść o tym, że wartości, którym
hołdował Jan Paweł II, są aktualne do dzisiaj i że siła ducha oraz współdziałanie dają możliwość przezwyciężenia
największych trudności. Odpowiednia adaptacja filmu w pracy wychowawczo-dydaktycznej sprzyjać będzie
wprowadzeniu dzieci w świat wartości uniwersalnych oraz kształtowaniu społecznie pożądanych postaw.
Zachęcamy Państwa gorąco do obejrzenia tego filmu osobiście oraz zorganizowania pokazów dla
przedszkolaków i uczniów (oferujemy pomoc w organizacji takich pokazów). Ponadto, dla wszystkich
pedagogów zainteresowanych zorganizowanymi seansami, przygotowaliśmy dodatkowe narzędzie pracy
– scenariusze zabaw i zajęć dydaktycznych opracowane przez specjalistów pedagogów.
Film wchodzi do kin 21 marca 2014 roku – serdecznie zapraszamy.
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