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Zimna wojna

Między nami wampirami 

303. Bitwa o Anglię

Rysiek Lwie Serce

Bella i Sebastian 

Miłość aż po ślub  

Facet(nie)potrzebny od zaraz  

Biały Kieł
Dziewczyna z szafy 

Władzę nad Oz przejął brat Złej Czarownicy z Za-
chodu - złośliwy i przebiegły Błazen. Jedyną oso-
bą zdolną go powstrzymać jest Dorotka. Wezwa-
na przez starych przyjaciół - Stracha na wróble, 
Tchórzliwego Lwa i Blaszanego Drwala, ponownie 
przenosi się do zaczarowanej krainy.
Aby pokonać Błazna, musi dostać się do Szmarag-
dowego Grodu. Podróż to długa i pełna niebezpie-
czeństw, ale Dorotka zyskuje niespodziewanych 
sojuszników: grubą i gadatliwą sowę, Porcelanową 
Księżniczkę i wiekowego Drzewca.

Bogdan Białek, psycholog, dziennikarz, społecznik, 
działacz antydyskryminacyjny.
W roku 2000 zorganizował razem z Januszem 
Daszutą, pastorem Kościoła Ewangelicko-Meto-
dystycznego w Kielcach I Marsz Pamięci i Modlitwy, 
którym rozpoczął długą drogę przełamywania wiel-
kiego milczenia o pogromie kieleckim. 
Film Michała Jaskólskiego i Lawrence’a Loewingera 
to opowieść o tej drodze, o wielkiej pracy na rzecz 
naprawienia straszliwej zbrodni, którą na lata wy-
rzucono ze zbiorowej pamięci. A także o człowieku, 
którego życiową misją jest walka z nienawiścią, dys-
kryminacją, pogardą i obojętnością wobec zła.

Historia trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie 
umieją żyć bez siebie, ale równocześnie nie po-
trafią być razem. Wydarzenia pokazane w ,,Zim-
nej wojnie” rozgrywają się w latach 50. i 60. XX 
wieku, w Polsce i budzącej się do życia Euro-
pie, a w ich tle wybrzmiewa wyjątkowa ścieżka 
dźwiękowa, będąca połączeniem polskiej muzyki 
ludowej z jazzem i piosenkami paryskich barów 
minionego wieku. Polski kandydat do Oscara.

Trzynastoletni Tony od najmłodszych lat fascynuje 
się wszystkim, co niesamowite. Nie straszne mu 
ani cmentarze, ani stare zamczyska, więc jest nie-
zwykle podekscytowany wycieczką z rodzicami 
do odległej Transylwanii, ojczyzny osławionego 
Draculi. Wszystko staje się jeszcze ciekawsze i 
zabawniejsze, gdy na miejscu poznaje… prawdzi-
wego wampira. Vigo, podobnie jak Tony, ma trzy-
naście lat i jest najbardziej rozrywkowym przed-
stawicielem swojego gatunku. Od straszenia ludzi 
woli płatanie im figli, a nad picie krwi przedkłada 
smak soku z buraczków. Tony i jego nowy kumpel 
przeżyją wiele zdumiewających przygód, odkryją 
sekret latających krów i pokrzyżują plany niejakie-
go Kołeckiego – niestrudzonego łowcy wampirów.

Jest rok 1940. Władze i ludność Wielkiej Brytanii 
z rosnącym przerażeniem patrzą na inwazję nie-
mieckiej armii na Europę. Rozpoczyna się bitwa o 
Anglię, w której doskonale wyszkoleni i doświad-
czeni piloci Luftwaffe zaciekle atakują alianckie 
samoloty RAF-u. Do walczących oddziałów do-
łaczają doborowi polscy lotnicy: Jan Zumbach, 
Witold Urbanowicz, Mirosław Ferić i Witold „Tolo” 
Łokuciewski. To weterani, którzy pragną walczyć 
w obronie swojej ojczyzny nawet poza jej granica-
mi. Tak powstaje Dywizjon 303 imienia Tadeusza 
Kościuszki, który finalnie okazał się najskutecz-
niejszym oddziałem powietrznym w trakcie bitwy 
o Anglię.

Rysiek marzy o tym, żeby iść w ślady dziadka, 
sławnego rycerza, który przed laty ocalił króle-
stwo. I choć ojciec Ryśka, prawnik, twierdzi, że 
rycerze przestali już być potrzebni, a dla zacho-
wania porządku wystarczy mnożyć przepisy i 
nakładać mandaty, pewnego dnia młodzieniec 
porzuca rodzinny dom i rusza w świat w poszuki-
waniu tajemniczego zamku, magicznego miecza i 
źródła odwagi niezbędnej, by stać się rycerzem. W 
pełnej niebezpieczeństw wędrówce będzie musiał 
zmierzyć się nie tylko z przerażającymi wrogami, 
ale też z własnymi słabościami.

Francja, rok 1943. W małej alpejskiej wiosce miesz-
ka ze swoim przybranym dziadkiem 6-latek Seba-
stian - rezolutny, odważny i trochę samotny. Od 
pewnego czasu w okolicy z lękiem opowiada się o 
bestii, która pożera owce i atakuje ludzi - dziadek 
Sebastiana twierdzi, że to wielki zdziczały pies, który 
uciekł od znęcającego się nad nim właściciela. Nie-
długo później chłopiec w drodze do miasteczka sta-
je z bestią oko w oko - i widzi zagubionego, chudego 
i brudnego jak nieboskie stworzenie pirenejskiego 
psa górskiego, który w żadnym razie nie wygląda na 
żadnego potwora, a wręcz robi wrażenie istoty spra-
gnionej kontaktu z człowiekiem. Tak oto rozpoczyna 

się historia niezwykłej przyjaźni chłopca i psa, na którego polują okoliczni miesz-
kańcy, a potem również stacjonujący w wiosce żołnierze niemieccy. Uroczy mały 
Felix Bossuet w roli Sebastiana, piękne zdjęcia i bardzo udany polski dubbing.

Juliette zajmuje się organizacją ślubów, ale sama 
jest singielką. Mężczyzn traktuje dość rozrywko-
wo i beztrosko korzysta z życia, tym bardziej że w 
dzieciństwie była szkolnym „brzydkim kaczątkiem”. 
Wszystko jednak zmienia się, gdy okoliczności zmu-
szają ją do organizacji wesela Alexii, znienawidzonej 
koleżanki z podstawówki. Co gorsza narzeczonym 
Alexii okazuje się być Mathias, uroczy facet, z któ-
rym Juliette spędziła niedawno upojną noc. Trzeba 
być nie lada zawodowcem, by zorganizować szczę-
ście wrednej koleżance i mężczyźnie, w którym się 
zakochało, ale Juliette nie może sobie pozwolić na 
stratę tego zlecenia. Ślub musi się odbyć. A kto bę-
dzie panną młodą, to się jeszcze okaże...

Zosia rozstaje się z chłopakiem po tym, jak przy-
łapuje go w swoim mieszkaniu z inną dziewczyną. 
Zdradzona, staje przed koniecznością ułożenia 
sobie życia na nowo. Dodatkowo sytuację świeżo 
upieczonej singielki komplikuje stary zakład, zgod-
nie z którym Zosia, uważana za typową kandydatkę 
na starą pannę, nie może przyjść samotnie na ślub 
koleżanki z lat szkolnych. Za namową przyjaciółki 
postanawia odszukać mężczyzn, którzy byli kiedyś 
ważni w jej życiu, i sprawdzić, czy gdzieś po dro-
dze nie przegapiła wielkiej miłości. Czy mogł to być 
uwielbiany przez studentki wykładowca Ksawery, 
popularny aktor Tomek, wzięty kompozytor Michał, 

zbuntowany romantyk Łysy, właściciel modnego klubu Janek, a może poznany na 
ostrym dyżurze przystojny lekarz? Sześciu facetów i dziewczyna, która wciąż nie 
znalazła prawdziwej miłości - albo ją przegapiła. A może… miłość to nie wszystko?

Biały Kieł to rezolutny i bardzo nietypowy szcze-
niak – mieszanka wilka i psa. Po rodzicach odzie-
dziczył najlepsze cechy obu ras, więc szybko uczy 
się jak przetrwać w mroźnych i nieprzyjaznych kra-
inach dzikiej północy. Niestety szczeniak gubi się. 
Z pomocą przychodzi mu szef indiańskiego ple-
mienia, który przygarnia go do swojej wioski. Po-
śród nowych przyjaciół, Biały Kieł szybko dorasta 
i uczy się współpracy z innymi psami i członkami 
wspólnoty. Na skutek nieprzewidzianych zdarzeń, 
pewnego dnia dostaje się on w niepowołane ręce. 
Nowi właściciele widzą w nim łatwy zarobek. Na 
szczęście z pomocą przychodzą mu dobrzy ludzie. 

W domach z betonu króluje samotność, której 
doświadczają wszyscy bohaterowie filmu. Jacek, 
poszukujący miłości informatyk z lekką nerwicą 
natręctw, który jak niańka opiekuje się swoim au-
tystycznym bratem Tomkiem. Magda z mieszkania 
naprzeciwko, która chowa się w szafie przed świa-
tem i swoimi halucynacjami. Ich antypatyczna są-
siadka, wielbicielka toruńskiego radia cierpiąca na 
chroniczną nieżyczliwość wobec ludzi. Każdy z nich 
na swój sposób próbuje sobie z tą samotnością ra-
dzić: Tomek ucieka w wypełniony zeppelinami świat 
wyobraźni, Jacek - w przestrzeń internetu, a Magda 
dzięki narkotykowym wspomagaczom stwarza sobie 

własny raj. Potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem okazuje się jednak silniej-
sza...
Bodo Kox mówi o sprawach ważnych, ale ponieważ „śmiertelnie poważne rzeczy 
śmiertelnie poważnie go nudzą”, opowiada o nich z lekkością i finezją - ukrywa 
smutek pod powierzchnią komedii, a patos równoważy groteską. Jego kino to 
jednocześnie feeria nieskrępowanej wizualnej wyobraźni: w małym mieszkaniu 
na polskim szarym blokowisku wyrasta tropikalny, prześwietlony słońcem las, a 
nad dachami wieżowców majestatycznie suną wielkie sterowce. Brawurowy fa-
bularny debiut cenionego twórcy offowego.
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Podatek od miłości

Surowa inspektor Klara (Aleksandra Domańska) 
ściga domniemanego oszusta podatkowego – cy-
nicznego, acz pełnego uroku Mariana (Grzegorz 
Damięcki), który przez niefrasobliwość i dobre 
serce popadł w kłopoty podatkowe. Kiedy los „ści-
ganego” wydaje się przesądzony, nieoczekiwanie i 
wbrew wszelkim regułom Klara i Marian zakochują 
się. Uruchomi to ciąg komicznych wydarzeń, które 
odmienią życie bohaterów. On dla dobra sprawy 
może zostać facetem do towarzystwa. Ona może 
trafić do więzienia. Czy tak się stanie?

reżyseria: Bartłomiej Ignaciuk

ZABIERZ SWOJĄ WALENTYNKĘ DO KINA !
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Kumba

Bella i Sebastian 2

Alibi.com

Pośrodku afrykańskiej pustyni wyrasta wysokie 
ogrodzenie, za którym kryje się oaza z jedynym 
w okolicy wodopojem. Zamieszkuje ją tylko jeden 
gatunek zwierząt - zebry, które zazdrośnie strzegą 
dostępu do wody. Idylla skończy się w dniu, gdy 
na świat przyjdzie mały Kumba, zebra do połowy 
pasiasta, a od połowy… gładka. Niedługo potem 
wysycha wodopój, a z nieba nie chce spaść ani kro-
pla deszczu - coraz częściej padają oskarżenia, że 
dziwna pół-zebra sprowadziła klątwę na gromadę. 
Gdy więc Kumba dowie się od umierającej matki, że 
jest gdzieś daleko magiczny wodopój, który może 
przywrócić mu pasy i uczynić z niego zebrę taką jak 

wszystkie inne, wyrusza w pełną straszliwych niebezpieczeństw podróż.  Piękna 
baśniowa opowieść o odwadze i poświęceniu.

Wychowywany przez przybranego dziadka Seba-
stian z niecierpliwością czeka na powrót swej przy-
jaciółki Angeliny. Na wieść o tym, że awionetka, 
którą podróżowała dziewczyna, zaginęła gdzieś w 
górach, Sebastian i jego wierne psisko Bella wy-
ruszają na pomoc razem z niezbyt sympatycznym 
pilotem małego samolotu. Czeka ich wiele niebez-
pieczeństw: zetknięcie oko w oko z rozjuszonym 
niedźwiedziem, wysokogórska wspinaczka i pożar 
lasu. Czy uda im się odnaleźć Angelinę żywą?

Greg prowadzi firmę Alibi.com. Twierdzi, że to strzał 
w dziesiątkę, jednak kij ma dwa końce. Gdy Greg z 
wzajemnością zakocha się w pięknej Flo, szczęście 
przysłoni mu pewien drobiazg: otóż Flo najbardziej 
na świecie nie znosi kłamstwa. Co robi więc Greg, 
by ukryć swoją profesję? Kłamie jak z nut. Wkrótce 
jednak zaczyna cienko śpiewać, gdy okazuje się, że 
ojciec Flo jest jednym z jego klientów. Greg musi 
więc zbudować piętrową ściemę, która w przypad-
ku wpadki pogrzebie jego wielką miłość, szczęście 
i złotodajną firmę. A kłamstwo, jak wiadomo, ma 
raczej krótkie nogi...
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Szajbus i Pingwiny Geniusz
FERIE W KINIE ZA ROGIEM: 11 lutego - 24 lutego 2019

FILMOWE PORANKI

Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta

IDA

Podatek od miłości

Pitbull ostatni pies 

My Little Pony.

Inwazja żarłocznych lisów staje się zmorą miesz-
kańców małego miasteczka w południowej Australii 
i grozi zamknięciem głównej lokalnej atrakcji tury-
stycznej - wyspy Fairy Penguins, zamieszkiwanej 
od zawsze przez kolonię pingwinów małych. Ptaki 
zostają zdziesiątkowane przez drapieżniki, w związ-
ku z czym rezerwat ma być zamknięty. Zawzięty 
farmer, wspierany przez 9-letnią wnuczkę, chce 
za wszelką cenę ocalić rezerwat, w którym pracu-
je jego córka. Z pomocą, zupełnie nieoczekiwanie, 
przychodzi jego owczarek, który do tej pory specja-
lizował się w sprawianiu kłopotów i nie radził sobie 
nawet z pilnowaniem kurczaków. Film jest oparty 

na autentycznych wydarzeniach.

Znakomity aktorski duet - Colin Firth i Jude Law - 
w opartej na faktach historii wspólnej pracy i przy-
jaźni redaktora literackiego Maxa Perkinsa i pisarza 
Thomasa Wolfa, inspirowanej biografią Perkinsa 
pióra Andrew Scotta Berga.
Thomas Wolf jest kolejnym, po takich sławach jak F. 
Scott Fitzgerald czy Ernest Hemingway, literackim 
odkryciem Perkinsa, redaktora, o jakim zapewne 
marzy każdy pisarz. Mądry, zdystansowany, nie-
ziemsko cierpliwy i pracowity, dostrzega w nieco 
niezrównoważonym psychicznie Wolfie wielki ta-
lent, wymagający jednak radykalnej obróbki. Film 
Michaela Grandage’a to subtelna opowieść o relacji 

tych dwóch krańcowo różnych ludzi, a niejako przy okazji hymn na cześć wyku-
wania dzieła sztuki.

Tedi Jones od dziecka chciał zostać archeologiem 
i łowcą skarbów. Szansa na spełnienie marzeń 
pojawia się, gdy w jego ręce trafia klucz do Złote-
go Miasta Inków, a on sam - wskutek zabawnego 
zbiegu okoliczności - zostaje wzięty za światowej 
sławy profesora. Tak rozpoczyna się jego niezwykła 
podróż do miejsca, gdzie według legend spoczywa 
skarb zaginionej cywilizacji. Po drodze Tedi zakocha 
się w pięknej dziewczynie, zaprzyjaźni z ekscen-
trycznym handlarzem i będzie ścigany przez szajkę 
bezwzględnych złodziei antyków. Zabawna trawe-
stacja przygód Indiany Jonesa w wersji dla dzieci.

TLata 60. w Polsce. Anna jest nowicjuszką, sierotą 
wychowywaną w zakonie. Przed złożeniem ślubów 
matka przełożona stawia warunek: Anna musi od-
wiedzić swoją ciotkę Wandę, jedyną żyjącą krewną. 
Obie wyruszają w podróż, która ma im pomóc nie 
tylko w poznaniu tragicznej historii ich rodziny, ale 
i prawdy o tym, kim są. Poruszający, kameralny, 
wybitny w obrazie dramat, którym reżyser wraca 
do rodzinnego kraju. Z wielkim wyczuciem łączy 
intymną historię młodej kobiety z historycznym i 
społecznym tłem.

Surowa inspektor Klara (Aleksandra Domańska) 
ściga domniemanego oszusta podatkowego – cy-
nicznego, acz pełnego uroku Mariana (Grzegorz 
Damięcki), który przez niefrasobliwość i dobre 
serce popadł w kłopoty podatkowe. Kiedy los „ści-
ganego” wydaje się przesądzony, nieoczekiwanie i 
wbrew wszelkim regułom Klara i Marian zakochują 
się. Uruchomi to ciąg komicznych wydarzeń, które 
odmienią życie bohaterów. On dla dobra sprawy 
może zostać facetem do towarzystwa. Ona może 
trafić do więzienia. Czy tak się stanie?

Kiedy w zamachu ginie policjant Soczek, jego kole-
dzy rozpoczynają dochodzenie. Schwytanie spraw-
cy uważają nie tylko za swój obowiązek, ale też 
punkt honoru - niestety, wydział jest przetrzebiony 
zmianami organizacyjnymi i zwolnieniami. W tej 
sytuacji stołeczny komendant ściąga do Warszawy 
rozproszonych po prowincji, doświadczonych po-
licjantów. W stolicy pojawiają się Despero, Metyl 
oraz - prosto z Waszyngtonu - Nielat. Tymczasem 
zaostrza się walka o dominację nad miastem to-
czona między gangami z Pruszkowa i Wołomina, a 
jeszcze bardziej krwawo będzie, gdy do gry wkro-
czy trzeci, znaczący gracz - Czarna Wdowa...

Stadko dzielnych kucyków staje oko w oko ze swo-
im największym wrogiem - złowrogi Król Burzy 
postanawia wykraść całą magię z ich rodzinnego 
królestwa Equestrii. By ją odzyskać, dzielni boha-
terowie wyruszą w pełną przygód podróż, podczas 
której zyskają nowych przyjaciół, przeżyją wiele 
emocjonujących i zabawnych perypetii i po raz ko-
lejny udowodnią, że przyjaźń to magia!
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reżyseria: Paweł Pawlikowski

reżyseria: Bartłomiej Ignaciuk

reżyseria: Władysław Pasikowski

reżyseria: Jayson Thiessen

KAT. WIEK.
7 LAT

KAT. WIEK.
12 LAT

KAT. WIEK.
7 LAT

KAT. WIEK.
16 LAT

KAT. WIEK.
16 LAT

KAT. WIEK.
16 LAT

KAT. WIEK.
5 LAT

CZAS TRWANIA
91  MIN

CZAS TRWANIA
99  MIN

CZAS TRWANIA
88  MIN

CZAS TRWANIA
80  MIN

CZAS TRWANIA
96 MIN

CZAS TRWANIA
119 MIN

CZAS TRWANIA
95 MIN

JĘZYK
POLSKI

DUBBING

JĘZYK
NAPISY PL

JĘZYK
POLSKI

JĘZYK
POLSKI

JĘZYK
POLSKI
POLSKI

JĘZYK
POLSKI

JĘZYK
POLSKI

GATUNEK
FAMILIJNY
DLA DZIECI

GATUNEK
DRAMAT

GATUNEK
ANIMOWANY

PRZYGODOWY

GATUNEK
DRAMAT

GATUNEK
KOMEDIA

GATUNEK
SENSACYJNY

GATUNEK
ANIMOWANY

DLA DZIECI

17 lutego / 1200 23 lutego / 1830

24 lutego / 1200

24 lutego / 1800

17 lutego / 1800

22 lutego / 1700

23 lutego / 1600

Wcześniejsza rezerwacja biletów: tel. 502 344 080 lub bezpo-
średnio w sekretariacie Centrum Kultury, Sportu i Tustyki
w Debrznie (od 7:00 do 15:00 - od poniedziałku do piątku).

KINO ZA ROGIEM W DEBRZNIE

Centrum Kultury, Sportu i Tustyki w Debrznie
77-310 Debrzno, ul. Wojska Polskiego 2.
e-mail: kinozarogiem@debrzno.pl
www.kinozarogiem.debrzno.pl

Codziennie (od poniedziałku do piatku) o godz 11:00, 
przez całe ferie zimowe zapraszamy dzieci do nasze-
go kina na specjalne pokazy bajek i filmów w ramach 

“poranków filmowych”.


