
 

Szanowni Państwo,  

Zapraszamy od piątku 21 marca do odwiedzenia warszawskiego kina Praha (ul. Jagiellońska 26) i 
obejrzenia filmu „Karol, który został świętym” (reż. Michał Kondrat).   

O FILMIE: 

Pierwszy 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. 
W rolach głównych wybitny aktor PIOTR FRONCZEWSKI jako przyjaciel Jana Pawła II z czasów 
młodości, bliźniacy ANDRZEJ I KAMIL TKACZ (Kamil debiutował niezwykłą rolą w wielokrotnie 
nagradzanym dramacie Macieja Pieprzycy „CHCE SIĘ ŻYĆ”) oraz KATARZYNA GLINKA. Na 
ścieżce dźwiękowej filmu usłyszymy, między innymi, ulubione melodie Jana Pawła II oraz piosenki 
popularnej ARKI NOEGO (w tym przebojowy „Święty uśmiechnięty (Taki duży, taki mały)”). 
 
12-letni Kacper (Andrzej/Kamil Tkacz), pasjonat animacji komputerowej, zmaga się z grupą 
szkolnych chuliganów, którzy zastraszają słabszych uczniów. Kiedy chłopiec zostaje na kilka dni 
pod opieką dziadka (Piotr Fronczewski), 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.  

Dla grup zorganizowanych oferujemy bilety w specjalnej cenie już od 11 zł! Przy 
wcześniejszym zgłoszeniu istnieje możliwość obejrzenia filmu w dogodnym dla grupy terminie. 
Film figuruje również w codziennym repertuarze kina Praha (szczegóły na stronie 
www.kinopraha.pl). 

Rezerwacje biletów (kasa kina): 22 343 03 10 

Rezerwacja biletów (wybór innego, niż przewidziany w programie, terminu): 22 343 03 02 

Z poważaniem, 
 
Mariusz Kornatek 
 
Kino Praha 
Dział Edukacji Filmowej 
T: 608 295 015  
E: edukacja@kinopraha.pl 
ul. Jagiellońska 26 
03-719 Warszawa 
www.kinopraha.pl 
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