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„Największy Dar” powstawał przez dwa lata i stał się najbardziej wyczekiwa-
nym filmem katolickim ostatnich miesięcy. Premierę i dystrybucję zapowiedziano 
w blisko 40 krajach. Pełne sale kinowe i będąca pod ogromnym wrażeniem pu-
bliczność – tak jest w krajach, w których miał już swoją premierę. 

Tematem filmu jest przebaczenie. Reżyser opowiada absolutnie wyjątkowe, 
prawdziwe historie z wielu zakątków świata. Opowieści te przekonują, że Ewangelia 
nie kłamie i możliwa jest bezgraniczna miłość oraz bezwarunkowe przebaczenie.

„Największy dar” to dzieło szczególnie aktualne, potrzebne w dzisiejszych cza-
sach, zupełnie inaczej ustawiające perspektywę widza wobec drugiego człowieka, 
także tego, który sprawia nam cierpienie. Konwencja obrazu zaskakuje, przekaz 
oczarowuje. „Największy dar” to ogromna dawka wzruszenia, ciepłych emocji i... 
duża porcja humoru. To film z gatunku tych, które naprawdę potrafią zmienić życie. 
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Szczęść Boże!
W imieniu Rafael Film pragnę poinformować o najważniejszej premierze filmowej tego roku. Film 

„Nieplanowane” będzie można oglądać w polskich kinach od 1 listopada. To historia Abby Johnson, 
jednej z najmłodszych dyrektorek kliniki aborcyjnej Planned Parenthood w USA. Po dziesięciu latach 
pracy, w wyniku braków personelu medycznego, została ona poproszona o pomoc i asystowanie przy 
aborcji. To wydarzenie sprawiło, że diametralnie zmieniła poglądy na tę kwestię.

Dzieło opowiadające historię Abby Johnson i  odsłaniające kulisy przemysłu aborcyjnego 
wstrząsnęło Ameryką. Po raz pierwszy od wielu lat świadomość społeczna na temat aborcji oraz zmian 
w prawie uległa tak radykalnej przemianie. Od premiery 9 stanów w USA zmieniło prawo na bardziej 
chroniące życie, a  kilkuset pracowników klinik aborcyjnych odeszło z  pracy. Burza spowodowana 
próbami ograniczenia dostępu do informacji o filmie, a później trudności dystrybucyjne wywołały 
z kolei debatę o współczesnej cenzurze w mediach społecznościowych i wolności słowa, która otarła 
się nawet o amerykański Kongres. Niedługo po premierze było jasne, że „Nieplanowane” to coś więcej 
niż film – to zjawisko kulturowe i społeczne.

„Nieplanowane” to film, który naprawdę zmienia świadomość ludzi. Ruchy pro-life także w Polsce 
traktują to niezwykłe dzieło jako wielką szansę i apelują, by włączyć się w jego popularyzację. 

W akcję promocji filmu, obok organizacji pro-life, włączyło się wiele środowisk, m.in. organizatorzy 
akcji „Różaniec do granic” i „Polska pod krzyżem”, wspólnoty kościelne, CitizenGo i wiele innych.

Wszyscy oni są zgodni. Ten film naprawdę powinien zobaczyć każdy w Polsce! 
Dlatego gorąco zachęcamy i prosimy, by pomóc nam rozpropagować wśród wiernych informacje 

o  filmie, a  także rozważyć możliwość zorganizowania w  najbliższym kinie pokazu dla parafii, 
wspólnot czy młodzieży szkolnej. Na odwrocie listu zamieszczamy praktyczne wskazówki o tym, jak 
zorganizować seans dla grup w kinie.

Dziękujemy za wsparcie i zapraszamy serdecznie do kin.

Przemysław Wręźlewicz
Dyrektor Rafael Film

PS Więcej informacji o filmie na stronie www.rafaelfilm.pl 
Pomoc dla chcących zorganizować seans dla grup w kinie na: www.NieplanowaneWPolsce.pl 

Do pobrania również konspekt katechezy na podstawie filmu oraz konspekt kazania. 

PRZYKŁADOWA TREŚĆ OGŁOSZENIA PARAFIALNEGO
Od 1 listopada w  polskich kinach będzie można oglądać bardzo głośny film 

pt. „Nieplanowane”. W krajach, gdzie odbyły się już jego premiery, wywołał on prawdziwą 
burzę. Film opowiada historię jednej z najmłodszych dyrektorek kliniki aborcyjnej, która po 
10 latach robienia kariery zobaczyła coś, co zmieniło jej życie na zawsze... 

„Gdybyś miał zobaczyć w tym roku tylko jeden film, zobacz «Nieplanowane»...” – tak 
o tym dziele napisał jeden z amerykańskich biskupów. Jest to film z gatunku tych, który 
każdy powinien zobaczyć. Gorąco zachęcamy zatem, by wybrać się do kina...

(W razie organizowania seansu przez parafię w kinie): 

Seans dla naszej parafii odbędzie się ............................. w kinie ................................................ 
Zapisy w zakrystii. 



JAK ZORGANIZOWAĆ POKAZ FILMU W KINIE DLA PARAFII, WSPÓLNOT, SZKÓŁ
(W razie trudności na każdym etapie można skontaktować się z Rafael Film  

– służymy wszelką pomocą, doradztwem i pośrednictwem z kinami)

1. Proszę wybrać kino, w którym chce się zorganizować pokaz. Może to być mniejsze kino stu-
dyjne lub jedno z kin sieciowych jak Multikino lub Helios.

2. Proszę skontaktować się z kinem telefonicznie lub mailowo i zgłosić chęć zorganizowania 
pokazu oraz zapytać o warunki, na jakich można to zrobić.

Szukając numeru telefonu lub e-maila na stronie internetowej kina, warto od razu wybrać osobę 
odpowiedzialną za pokazy grupowe (w razie kłopotów ze znalezieniem kontaktu można odwiedzić 
stronę rafaelfilm.pl – staramy się tam zamieszczać kontakty do kin, z którymi współpracujemy).

Każde kino ma nieco inne warunki, na jakich organizuje pokazy grupowe. Wszystkie oferują na 
taki seans tańsze bilety, natomiast w zależności od kina warunkiem organizacji pokazu będzie okre-
ślona minimalna liczba deklarowanych widzów. Ta minimalna liczba zależy od tego, czy seans ma 
się odbyć rano czy wieczorem, czy ma być w weekend czy w tygodniu i kształtuje się w przedziale od 
40 do 70 widzów.

Spełnienie warunku dotyczącego minimalnej liczby widzów jest zwykle największą przeszkodą 
w zorganizowaniu pokazu dla grupy, ponieważ na tym etapie jeszcze nie wiadomo, ile chętnych osób 
uda się zebrać w parafii. Rezerwacja takiego seansu wiąże się zatem z pewnym ryzykiem. Wielu księży 
lub liderów wspólnot, by zminimalizować to ryzyko, łączy siły z sąsiednimi parafiami czy wspólnota-
mi. Jeśli mamy mniejszą grupę, można też porozmawiać z kinem, by dołączyli ją do seansu już zapla-
nowanego lub by seans dla takiej grupy znalazł się w repertuarze i kino sprzedawało na niego bilety. 
Nie każde kino zgodzi się na taki scenariusz, ale warto zapytać lub skontaktować się z Rafael Film, 
który może się podjąć rozmowy w tej sprawie. 

Jeśli warunki zaproponowane przez kino spełniają oczekiwania, należy ustalić datę pokazu. Warto 
to uczynić z wyprzedzeniem dwutygodniowym, by był odpowiedni czas na zorganizowanie grupy.

3. Zorganizowanie grupy w parafii, szkole czy wspólnocie to już bardziej indywidualna spra-
wa. W parafii zwykle odbywa się to poprzez ogłoszenie parafialne i zapisy na listę w zakrystii po 
Mszach Świętych. Dodatkowo oczywiście poprzez parafialne wspólnoty. Zwykle parafie nie dys-
trybuują biletów bezpośrednio (choć oczywiście jest możliwość kupienia w kinie „z góry” biletów 
dla parafian). Raczej chętni zapisani na listę odbierają bilety (i płacą) bezpośrednio przed sean-
sem w kinie (zwykle ustala się z kinem jakieś hasło, np. nazwa parafii, by chętni otrzymali w kasie 
umówioną zniżkę). Można też zastosować system voucherów (pobranych z kina), które odbiera 
się w zakrystii i wymienia na bilet w kinie.

W razie jakichkolwiek pytań, trudności, służymy pomocą. Współpracujemy bezpośrednio z więk-
szością pracowników kin odpowiedzialnych za pokazy grupowe, ale także z centralami sieci kin, dla-
tego wielokrotnie ułatwialiśmy organizację pokazów dla parafii.

Kontakt do Rafael Film:

tel. kom.: 798 622 461, 505 874 490
e-mail: handel@rafael.pl
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