
Z okazji nadchodzących Mikołajek i Świat Bożego Narodzenia, pragnę zaprezentować Państwu fi lm 
„Uwolnić Mikołaja!”, najnowszy hit z repertuaru krajowego lidera dystrybucji kinowej – fi rmy Kino Świat, który 
może stanowić doskonały wybór na niezapomniane mikołajkowe wyjście do kina z klasą.

„Uwolnić Mikołaja!” to świetnie zrealizowany, pełen ciepła i świątecznego czaru fi lm, wyprodukowany przez 
jednego z największych wizjonerów kina, wielokrotnie nominowanego do Oscara i Złotego Globu Ridleya Scotta. 
O dobrą zabawę i moc wzruszeń w pełnej walorów edukacyjnych produkcji zadbały takie gwiazdy, jak 
występujący w tytułowej roli zdobywca Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej Jim Broadbent, znany 
z serii „Harry Potter” i „Pożyczalskich”, Warwick Davies, pamiętany z cyklów „Opowieści z Narnii” 
i „Harry Potter”  oraz stawiający pierwsze kroki na dużym ekranie Kit Connor.

Testując nowe sanie, Święty Mikołaj powoduje wypadek i rozbija swój pojazd w centrum Londynu. 
Po wielkiej kraksie, zakończonej przymusowym lądowaniem w altance, znajduje schronienie u 9-letniego 
Toma i jego ojca – Steve’a, który niedawno wyszedł z więzienia. Mężczyzna nie chce kłopotów i woli unikać 
kontaktów ze stróżami prawa. Kiedy jednak Mikołaj omyłkowo trafi a za kratki, Tom zmusza tatę do działania. 
Razem spróbują uwolnić poczciwego brodacza, odbić jego renifery z przytułku dla zwierząt i umożliwić 
świętemu powrót do Laponii. A na realizację tej świątecznej misji niemożliwej mają zaledwie 24 godziny,
 bo nazajutrz zaczyna się Boże Narodzenie! A jeśli Święty został zamknięty, kto rozda… prezenty?

„Uwolnić Mikołaja!” to komedia gwiazdkowa dla całej rodziny, niosąca pozytywne przesłanie i kultywująca 
takie wartości, jak prawdziwa przyjaźń, szacunek, tolerancja, odpowiedzialność  i gotowość do niesienia 
pomocy. O doskonały odbiór  fi lmu zadbała doborowa polska obsada dubbingowa. Na jej czele stanął Andrzej 
Grabowski, który użyczył głosu Świętemu Mikołajowi. Kinomanów w każdym wieku wzruszą i rozbawią 
polskie dialogi, autorstwa Jakuba Wecsile, który przyczynił się do sukcesu tak cenionych produkcji familijnych 
jak „Zaplątani”, „Odlot”,  „WALL-E”, „Asterix i Obelix: W Służbie Jej Królewskiej Mości” i  „Wakacje Mikołajka”.               

Chcielibyśmy gorąco zachęcić Państwa do obejrzenia tego fi lmu oraz zainspirować pomysłem 
zorganizowania mikołajkowych pokazów dla uczniów (oferujemy pomoc w organizacji takich pokazów). 
Możecie Państwo zabrać na seans do kina swoich podopiecznych, mając gwarancję familijnej rozrywki 
na najwyższym poziomie, afi rmującej wartości rodzinne, z pozytywnym, świątecznym przesłaniem, 
pozbawionej przemocy i wulgarności. 

O tym, kto rozda paczki, jeśli Święty… trafi  do paczki przekonamy się 5 grudnia, gdy „Uwolnić Mikołaja!” 
trafi  na polskie ekrany.
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