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Fabuła nawiązuje do życia  
i męczeńskiej śmierci  

bł. karoliny kózkówny,  
Patronki młodzieży.

... za co oddałbyś życie?

www.karolina-film.pl

czy jest coś...
zapraszamy do kin księży i ich 

parafian,  grupy parafialne, 
katechetów z młodzieżą.

Film rekomendowany przez biskupa tarnowskiego andrzeja jeża,  
ks. zbigniewa szostaka, kustosza sanktuarium bł. karoliny kózkówny w zabawie,  

ks. dr. bogusława Połcia, dyrektora wydziału katechetycznego w diecezji tarnowskiej  



dwie osiemnastoletnie przy-
jaciółki, kaśka i magda, kończą 
liceum filmowe. Pomiędzy zaba-
wą a  korzystaniem z życia muszą 
jeszcze znaleźć czas na przygoto-
wanie się do czekającego je egza-
minu końcowego. mają za zadanie 
przygotować etiudę filmową. Gdy 
nauczyciel podsuwa im temat, 
w  pierwszej chwili buntują się. 
chciały kręcić film o ważnych spo-
łecznie sprawach, o współczesnych 
problemach, chciały zmieniać 
świat, a tu trafia się im historia ja-
kiejś wiejskiej dziewczyny sprzed 
100 lat, która w bezsensowny spo-
sób dała się zabić. chcąc nie chcąc, 
wyruszają w drogę do zabawy, 
gdzie żyła i zginęła ich bohaterka 
– karolina kózkówna.

na początku nie potrafią się 
odnaleźć w historii karoliny. nie 
mogą jej zrozumieć. Po co mło-

da dziewczyna dała się zabić? jaki 
jest sens jej wyboru? dlaczego ich 
rówieśnica tak łatwo oddała życie? 
dla jakich wartości? co nią kiero-
wało? skąd czerpała siłę? i dlaczego 
bóg na to pozwolił? Poszukiwanie 
odpowiedzi na wszystkie te pyta-
nia sprawia, że ich szkolne zadanie 
stopniowo przeradza się w fascynu-
jącą przygodę, a historia karoliny 
nagle zaczyna mieć wpływ na życie 
ich i innych bohaterów filmu.

Karolina to ciepła i mądra opo-
wieść o pragnieniach i wyborach 
młodych ludzi, o problemach i dy-
lematach dorosłych, o skompli-
kowanych historiach rodzinnych 
i  odnajdywaniu drogi także dzię-
ki pomocy tych, którzy... dawno 
nie żyją. to historia odkrywania, 
że świat prostych, uniwersalnych 
wartości wart jest odkurzenia i jest 
receptą na dobre, szczęśliwe życie.

o  f i l m i e



tytułowa bohaterka filmu to 
karolina kózkówna, która równo 
100 lat temu w wieku 16 lat zosta-
ła zamordowana przez rosyjskiego 
żołnierza, gdy broniła się przed 
gwałtem. jej niezłomna postawa 
w obliczu śmierci i męczeństwo jest 
wstrząsem dla bohaterów filmowej 
opowieści, ale nie to ostatecznie 
wpływa na nich najbardziej. karo-
lina, ta młodziutka wiejska dziew-
czyna, żyła prosto, cicho, skromnie 
i bardzo zwyczajnie. było jednak 
w jej życiu coś, co zwykłych ludzi 
czyni świętymi. to miłość. jej ży-
cie przepełnione było miłością. 
kochała rodziców, rodzeństwo, 
bliźnich i wreszcie boga. czysta, 
piękna, wielka miłość; miłość, któ-
ra niemal gorszy bohaterów wycią-
gniętych ze współczesnego świata, 
ale też urzeka. właśnie do takiego 
życia, pełnego miłości, tęsknią bo-
haterowie filmu.

w 1987 roku karolina kóz-
kówna została ogłoszona przez 
jana Pawła ii błogosławioną. jest 
patronką młodzieży.

reżyserem i scenarzystą filmu 
jest dariusz regucki, który oparł 
swoją opowieść na historii życia 
karoliny kózkówny. Film toczy się 
na dwóch planach: historycznym 
i współczesnym. w podwójnej, 
głównej i tytułowej roli wystąpi-
ła młoda aktorka marlena burian 
(role kasi i karoliny). Po raz pierw-
szy na dużym ekranie zagościło 
jeszcze dwoje aktorów: barbara 
duda (magda) i karol olszewski 
(Przemek). cała trójka to absol-
wenci liceum aktorskiego w kra-
kowie. towarzyszą im znakomici 
i  cenieni aktorzy: jerzy trela, do-
rota Pomykała, anna radwan, ma-
ciej słota, Piotr cyrwus, sebastian 
oberc, jacek lecznar.

Powstanie filmu 
poprzedziła akcja in-
ternetowa, dzięki której 
wiele osób zaangażowało 
się finansowo w jego po-
wstanie, wiele też zadekla-
rowało wsparcie promocyjne 
w swoim środowisku, gdy obraz 
trafi na ekrany. 

Film rekomendowany przez biskupa tarnowskiego andrzeja jeża,  
ks. zbigniewa szostaka, kustosza sanktuarium bł. karoliny kózkówny w zabawie,  
ks. dr. bogusława Połcia, dyrektora wydziału katechetycznego w diecezji tarnowskiej  

„treści zawarte w filmie Karolina mają walor dydaktyczny, peda-
gogiczny i katechetyczny. dlatego warto, by duszpasterze, kate-
checi i wychowawcy zachęcali młodzież zarówno do obejrzenia 
samego filmu, jak i na jego podstawie do dyskusji razem z nimi 
na temat sztuki podejmowania właściwych decyzji i dokonywania 
życiowych wyborów”.

†andrzej jeż  
biskup tarnowski

„w nurt promowania tego, co piękne, prawdziwe wpisuje się film 
Karolina w reżyserii dariusza reguckiego. [...] dlatego z całym 
przekonaniem polecam ten film wszystkim wychowawcom, ka-
techetom, a nade wszystko ludziom młodym, którzy powinni 
kształtować swoje życie odpowiedzialnie wymagając od siebie, 
przy równoczesnym otwarciu się na przyjaźń z chrystusem, tak 
jak to uczyniła bł. karolina”.

ks. dr bogusław Połeć
dyrektor wydziału katechetycznego w diecezji tarnowskiej

„Gorąco zachęcam zarówno młodych, jak i dorosłych, aby oglądali 
ten film, który jest nie tylko opowieścią o bł. karolinie, ale i zapro-
szeniem do głębokiej refleksji nad swoim życiowym powołaniem. 
warto, aby katecheci wraz z dziećmi i młodzieżą w oparciu o ten 
film podjęli na lekcjach lub spotkaniach duszpasterskich szerszą 
dyskusję na temat dylematów, które towarzyszą człowiekowi na 
każdej drodze życia”.

ks. zbigniew szostak 
kustosz sanktuarium bł. karoliny kózkówny w zabawie



Zapraszamy do kin księży i ich parafian,  
grupy parafialne, katechetów z młodzieżą.

Zachęcamy do organizowania w parafiach 
wspólnych wyjść lub wyjazdów do kina.

Karolina to produkcja niezależna, idąca pod prąd współcze-
snym tendencjom filmowym. to film, jakiego dawno już w ki-
nach nie było. Przeznaczony jest dla osób w każdym wieku, ale 
szczególnie odwołuje się do naturalnej wrażliwości młodych 
ludzi, których seans ma prowokować do refleksji i postawienia 
sobie ważnych pytań. 

Film tym samym staje się doskonałym narzędziem w dziele 
wychowania młodych pokoleń.

Gorąco zachęcamy księży i liderów parafialnych do organizo-
wania wyjść lub wyjazdów do kina. szczególnie zapraszamy kate-
chetów do zabrania uczniów na film Karolina. jesteśmy przekona-
ni, że będzie to dobra decyzja i dobrze wykorzystany czas...

Gdzie i kiedy można zobaczyć Karolinę?
dystrybucja filmu rozpocznie się od 21 listopada. w ciągu kolejnych tygodni film będzie 

gościł w kolejnych miastach. aktualizowaną na bieżąco listę kin można znaleźć na stronie: 
www.karolina-film.pl

Co zrobić, jeśli w waszym mieście nie ma w kinie Karoliny?
wystarczy zadzwonić do najbliższego kina i poprosić o sprowadzenie filmu. kina zwykle 

bardzo chętnie to robią, widząc zainteresowanie. jeśli nadal będzie problem, napisz do nas na 
adres: poczta@stowarzyszenie-rafael.pl

Czy można zorganizować samodzielnie pokaz filmu?
tak, istnieje taka możliwość, ale dopiero od 1 lutego 2015 r. księży, katechetów, przedsta-

wicieli wspólnot chcących zorganizować pokazy publiczne prosimy o kontakt z małgorzatą 
myśliwą-strejczyk, tel. 12 411 14 52 w. 32, mail: malgorzata@rafael.pl 

dla katechetów, którzy chcieliby przeprowadzić z uczniami lekcję 
na kanwie filmu Karolina, przygotowaliśmy darmowe materiały 
pomocnicze.
można je pobrać na stronie  www.karolina-film.pl/konspekt



Produkcja filmowa to ogromne przedsięwzięcie finansowe i organizacyj-
ne. niestety, w Polsce nie ma chętnych do finansowania filmów religijnych. 
każda taka produkcja to prawdziwa perełka. Karolinę udało się stworzyć 
dzięki mobilizacji i drobnemu wsparciu tysięcy ludzi. część z nich wpłaci-
ła pieniądze, inna użyczyła samochodów, mieszkań, rekwizytów, część wy-
stąpiła w  roli statystów, jeszcze inni zadeklarowali wsparcie promocyjne, 
a ogromna rzesza – modlitewne. zebraliśmy także fantastyczną ekipę filmo-
wą, znakomitych profesjonalistów, którzy po przeczytaniu scenariusza roz-
mowy o honorariach odkładali na dalszy plan... naszą siłą okazała się wspól-
nota i solidarność. to one stworzyły ten film. i być może to jest sposób na 
rozwój dzieł propagujących chrześcijańskie wartości.

Gorąco prosimy o włączenie się do tej wspólnoty i przyczynienie się do 
rozpropagowania dzieła. Powodzenie filmu Karolina oznacza kolejne warto-
ściowe produkcje.

będziemy wdzięczni za każdą pomoc: zorganizowanie wyjścia do kina, 
zawieszenie plakatu czy poinformowanie wiernych o filmie. Poniżej propo-
zycja tekstu na ogłoszenia parafialne. z góry serdecznie dziękujemy za wszel-
ką pomoc.

propozycja ogłoszenia parafialnego:

Od 21 listopada w kinach oglądać można film karolina, którego fabu-
łę zainspirowała postać bł. Karoliny Kózkówny, patronki młodzieży. 
Obecnie niewielu twórców ma odwagę propagować wartości bliskie 
chrześcijaństwu, tym bardziej gorąco zachęcamy do wybrania się całą 
rodziną na film karolina. Listę kin i więcej informacji można znaleźć 
w Internecie oraz na stronie filmu – www.karolina-film.pl



dla katechetów, którzy chcieliby prze-
prowadzić z uczniami lekcję na kanwie 
filmu Karolina, przygotowaliśmy dar-
mowe materiały pomocnicze.

można je pobrać na stronie  
www.karolina-film.pl/konspekt

www.karolina-film.pl


