
Piątek – 4.10.2019, godz.19:30 „Cena sławy”

Rodzaj: Fabularny
Gatunek: Komediodramat
Produkcja: Francja
Kat. wiek.: 12 lat
Czas trwania: 1h 49 min.
Drobny oszust Eddy wychodzi z więzienia i zamieszkuje nieopodal starego kumpla Osmana,
którego żona trafiła do szpitala. Zastanawiając się,co z sobą zrobić, opiekuje się córką Osmana i
ogląda  telewizję.  Pewnego  dnia  trafia  na  informację  o  śmierci  Charliego  Chaplina  oraz
niewyobrażalnym majątku,  jaki pozostawił  wielki aktor.  Chcąc pomóc przyjacielowi zdobyć pieniądze na leczenie żony,
wpada na szalony pomysł:  wykradną trumnę z ciałem Chaplina i zażądają okupu od jego rodziny!Film jest inspirowany
prawdziwymi  wydarzeniami: w marcu 1977, około 2 miesięcy po pogrzebie Charlie'ego Chaplina, dwóch emigrantów w
Europy Wschodniej, 24-letni Polak i 38-letni Bułgar, dla okupu wykradło z cmentarza w Vevey trumnę z jego ciałem. W
filmie Xaviera Beauvois w epizodach występują potomkowie Chaplina: syn Eugene i wnuczka Dolores.

5.10.2019, godz. 16:30 -Blok bajek dla dzieci

Kat. wiek.: 5 lat
Czas trwania: 39 min.

Seria 4 odcinków bajek dla dzieci od lat 5. Najmłodsi widzowie będą mogli zobaczyć przygody zabawnych detektywów –
hipopotamów, poznać legendy polskich baśni, a także dalsze części przygód Agatki i jej chomika Cyryla.

5.10.2019, godz. 18:00 – Plan B

Rodzaj: Fabularny
Gatunek: Dramat, Komedia
Produkcja:Polska
Kat. wiek.: 12 lat
Czas trwania: 1h 25 min.

Obyczajowy film o miłości. Bohaterów filmu poznajemy kilkanaście dni przed Walentynkami, w
chwili, gdy w ich życiu wydarza się coś całkiem nieoczekiwanego. Sytuacje, z którymi się
konfrontują, prowadzą do zaskakujących rozwiązań. Wnoszą w ich życie nową jakość, za sprawą
przypadku, bądź zrządzenia losu. Dają nadzieję na odnalezienie prawdziwych uczuć i autentycznych więzi.

6.10.2019, godz. 16:00 „Książe Czaruś”
Rodzaj: Fabularny
Gatunek: Animacja, Komedia
Produkcja: Kanada, USA
Kat. wiek.: 7 lat
Czas trwania: 1h 30 min.
Dawno,  dawno  temu  niegodziwa  Królowa  rzuciła  urok  na  małego  Księcia  Czarusia.  Jej  zaklęcie
sprawia, że każda napotkana przez młodzieńca dziewczyna z miejsca zakochuje się w nim i chce być
jego  żoną.  Królewna  Śnieżka,  Kopciuszek,  Śpiąca  Królewna  –  każda  z  nich  święcie  wierzy,  że
przystojny książę chce ożenić się właśnie z nią. Jednak ojciec Czarusia, świadomy klątwy, jaka ciąży
nad  synem,  ma  już  dość  sercowego  chaosu  panującego  w  królestwie  i  stawia  przed  chłopakiem
ultimatum.  Albo  odnajdzie  miłość  życia  i  ustatkuje  się,  albo  straci  prawo  do  tronu.  Czaruś,  wspierany  przez  sprytną
złodziejkę Laurę, wyrusza więc w pełną przygód podróż, w poszukiwaniu sposobu na zneutralizowanie zaklęcia. Czy zdoła
pokonać klątwę i znaleźć „tę jedyną”, zanim będzie za późno?



6.10.2019, godz. 18:00 „Kamerdyner”

Rodzaj: Fabularny
Gatunek: Dramat historyczny
Produkcja: Polska
Kat. wiek.: 12 lat
Czas trwania: 141 min.

Akcja filmu opowiada historię pruskiego rodu von Krauss zamieszkującego w okolicy Pucka, jak
również miłości pomiędzy kaszubskim chłopcem Mateuszem a niemiecką arystokratką Maritą
 i rozgrywa się w latach 1900-1945. Scenariusz ukazuje powikłane losy trzech nacji zamieszkujących
dawne polsko-niemieckie pogranicze na północnych Kaszubach, na którym linia granicy wytyczonej 
w Wersalu po I wojnie światowej podzieliła nie tylko ziemię, lecz także ludzi: Niemców, Kaszubów, Polaków, będąc 
przyczyną waśni, a często nienawiści.

11.10.2019, godz. 19:30 „Boska Florence”

Rodzaj: Fabularny
Gatunek: Komediodramat, biograficzny
Produkcja: USA, Wielka Brytania
Kat. wiek.: 12 lat
Czas trwania: 1h 45 min.
Kochała muzykę. Kochała tak bardzo, że była głucha na to, jak bardzo muzyka nie kocha jej…
Nominowana do Oscara "Boska Florence" to, jak piszą jej twórcy, "niesłychanie prawdziwa historia". To 
rzeczywiście historia oparta na życiu autentycznej postaci - Florence Foster Jenkins, znanej jako "najgorsza 
śpiewaczka świata", która dzięki fortunie otrzymanej w spadku po ojcu mogła realizować swoje fantazje: mimo 
całkowitego braku talentu wokalnego niemal do śmierci występowała na scenie w repertuarze operowym. A co 
ciekawe, jej występy cieszyły się dużą popularnością…

12.10.2019, godz. 16:30 Blok Bajek dla dzieci
Kat. wiek.: 5 lat
Czas trwania: 39 min.

Seria 4 odcinków bajek dla dzieci od lat 5. Najmłodsi widzowie będą mogli zobaczyć przygody zabawnych detektywów –
hipopotamów, poznać legendy polskich baśni, a także dalsze części przygód Agatki i jej chomika Cyryla

12.10.2019, 18:00 – Miszmasz, czyi kogel-mogel 3

Rodzaj: Fabularny
Gatunek: Komedia, Obyczajowy
Produkcja: Polska
Kat. wiek.: 12 lat
Czas trwania: 1h 34 min.
Kasia nadal mieszka we wsi Brzózki i walczy z niechcianym zalotnikiem Staszkiem Kolasą. Do Polski
wraca niespodziewanie jej syn Marcin.

13.10.2019, 

WYBORY PARLAMENTARNE

18.10.2019, godz. 19:30 Fritz Buer, kontra państwo

Rodzaj: Fabularny
Gatunek: Biograficzny, Dramat
Produkcja: Niemcy
Kat. wiek.: 16 lat
Czas trwania: 1h 40 min.
W 1957 roku prawnik żydowskiego pochodzenia Fritz Bauer otrzymuje informację, że hitlerowski zbrodniarz wojenny Adolf
Eichmann ukrywa się w Buenos Aires. Wobec obstrukcji ze strony niemieckiej policji i prokuratury,  w której szeregach
wciąż  znajduje  się  wielu  byłych  nazistów,  Bauer  decyduje  się  dokonać  zdrady stanu -  przekazuje  sprawę  izraelskiemu
Mossadowi. 



19.10.2019, godz. 16:30 Blok bajek dla dzieci

Kat. wiek.: 5 lat
Czas trwania: 39 min.

Seria 4 odcinków bajek dla dzieci od lat 5. Najmłodsi widzowie będą mogli zobaczyć przygody zabawnych detektywów –
hipopotamów, poznać legendy polskich baśni, a także dalsze części przygód Agatki i jej chomika Cyryla

19.10.2019, godz. 18:00 Bogowie

rodzaj:Fabularny
gatunek: Dramat, Biograficzny
produkcja: Polska
kat.wiek.:12
czas trwania: 1h 54 min.
"Bogowie"  to  tchnący  niebywałym  optymizmem  film o  tym,  że  niemożliwe  staje  się  możliwe,  gdy
zetknie  się z niezachwianą wiarą  w sens dokonywania  zmian,  bezgraniczną pasją,  wiedzą i  wielkim talentem.  To film  
o  ludziach,  którzy,  jak  to  pięknie  nazwał  Marek  Edelman,  chcą  zdążyć  przed  Panem  Bogiem.
Dzięki talentowi Łukasza Palkowskiego film stał  się nie celuloidową laurką dla wielkiego polskiego kardiochirurga,  ale
stworzonym z lekkością i humorem pomnikiem człowieka z krwi i kości.

20.10.2019, godz. 16:00 Paddington 2

rodzaj:Fabularny
gatunek: Film familijny
produkcja: Wielka Brytania, Francja, USA
kat.wiek.:7
czas trwania: 100 min.
Druga część przygód kultowego brytyjskiego niedźwiadka o nienagannych manierach. 
Miś Paddington tym razem trafi w złe towarzystwo. Problemy wydają się poważne, ponieważ niedźwiadek pomyłkowo 
zostaje osadzony w areszcie wśród typów spod ciemnej gwiazdy. Paddington wyznacza sobie nową misję, naiwnie chce 
sprowadzić ich na dobrą drogę. A że siłę przekonywania ma wielką, rzecz może się udać. Szczególnie jeśli futrzasty zada 
swe fundamentalne pytanie: Misia w sercu nie masz?!

20.10.2019, godz. 18:00 Amator

rodzaj:Fabularny

gatunek: Obyczajowy. Psychologiczny
produkcja: Polska
kat.wiek.:12
czas trwania: 1h 47 min.
Polska lat 70. Filip Mosz, zaopatrzeniowiec z małego miasteczka, kupuje kamerę, by uwieczniać kolejne
etapy  życia  nowo  narodzonej  córeczki,  jednak  szybko  wychodzi  poza  domowe  tematy.  Realizując  za
namową szefa jubileuszowy film o swoim przedsiębiorstwie, potem kolejne, odkrywa społeczną funkcję kina. Rozwija swoją
pasję  -  zakłada  klub  amatorski,  jeździ  na  przeglądy,  dostaje  nagrody  -  ale  wkrótce  poznaje  jej  mroczną  stronę:  jego
demaskatorskie materiały przynoszą więcej szkody niż pożytku.

25.10.2019, godz. 19:30 Jutro będziemy Szczęśliwi 

rodzaj: Fabularny
gatunek: Komediodramat
produkcja: Francja
kat.wiek.:12
czas trwania: 1h 52 min.

Samuel bardzo lubi swoje beztroskie życie na Riwierze Francuskiej - znakomicie odnajduje się w towarzystwie pięknych
turystek i ani myśli o ustatkowaniu się. Los ma wobec niego jednak zupełnie inne plany. Pewnego dnia na plaży zjawia się
Kristin - jedna z jego przelotnych przyjaciółek - i wręcza mu bardzo szczególny prezent. "To twoja córka" - mówi i… znika.
Od tej chwili Samuel staje się pełnoetatowym samotnym tatą maleńkiej Glorii. O dzieciach nie ma pojęcia, z biegiem czasu
jednak okazuje się kochającym, choć niekonwencjonalnym ojcem. Do dnia, gdy na horyzoncie niespodziewanie ponownie
pojawia się Kristin…



26.10.2019, godz. 16:30 Blok bajek dla dzieci

Kat. wiek.: 5 lat
Czas trwania: 39 min.

Seria 4 odcinków bajek dla dzieci od lat 5. Najmłodsi widzowie będą mogli zobaczyć przygody zabawnych detektywów –
hipopotamów, poznać legendy polskich baśni, a także dalsze części przygód Agatki i jej chomika Cyryla

26.10.2019, godz. 18:00 Babcia Gandzia

rodzaj: Fabularny
gatunek: Komedia, Kryminalny
produkcja: Francja
kat.wiek.:16
czas trwania: 1h 30 min.
Paulette  od śmierci  męża  mieszka  samotnie  na obskurnym osiedlu na przedmieściach  Paryża.  Cukiernię,  którą  dawniej
prowadziła, przerobiono na japońską restaurację, a ona sama nie jest w stanie utrzymać się z głodowej emerytury. Bohaterce,
granej przez Bernadette Lafont (dawna muza François Truffauta), daleko do typowej, uroczej staruszki. Jest pełna jadu i
niechęci do imigrantów. Dawno temu pokłóciła się z własną córką, która poślubiła czarnoskórego policjanta, a wnuk z tego
związku to jej powód do wstydu. Nic nie jest w stanie jej pocieszyć i nikt nie potrafi jej uciszyć. Dopiero perspektywa utraty
mieszkania zmienia jej nastawienie  do otoczenia, a film z mrocznego,  społecznego dramatu zamienia się w dynamiczną
komedię, pełną niepoprawnych politycznie gagów.

27.10.2019, godz. 16:00 Blok bajek dla dzieci

Kat. wiek.: 5 lat
Czas trwania: 39 min.

Seria 4 odcinków bajek dla dzieci od lat 5. Najmłodsi widzowie będą mogli zobaczyć przygody zabawnych detektywów –
hipopotamów, poznać legendy polskich baśni, a także dalsze części przygód Agatki i jej chomika Cyryla

27.10.2019, godz. 18:00 Gra o wszystko

rodzaj: Fabularny
gatunek: Dramat, Biograficzny
produkcja:USA
kat.wiek.:16
czas trwania: 2h 14 min.
Młoda, piękna i wszechstronnie utalentowana. Kochała ryzyko i nie bała się gry o wszystko. Światowej klasy zawodniczka 
w narciarstwie  alpejskim,  która  fortunę  zdobyła  nie  dzięki  nartom,  a...  kartom.  Molly  Bloom przez  10  lat  prowadziła
najbardziej ekskluzywny, nielegalny klub pokerowy w USA. Gościła gwiazdy Hollywood, największe postaci światowego
biznesu,  a  także  bossów  rosyjskiej  mafii.  Pod  jej  dachem  wygrywano  miliony  i  tracono  fortuny.  Poznała  tajemnice
najpotężniejszych  tego  świata.  Gdy  sądziła,  że  zdobyła  już  wszystko,  do  jej  drzwi  zapukało  FBI.Film  inspirowany
prawidziwymi wydarzeniami.



30.10.2019 (NIE)straszny NMF – godz. 20:30 

Zawsze jest czas na miłość
rodzaj: Fabularny
gatunek: Obyczajowy, Komedia
produkcja:Belgia, Wielka Brytania
kat.wiek.:12
czas trwania: 1h 38 min.

Emily  Walters,  niezbyt  pragmatyczna  starsza  pani,  która  niedawno  owdowiała,  poznaje  pewnego  dnia  ekscentrycznego
właściciela  osobliwej  chatki  znajdującej  się  na  obrzeżach  miasta.  Wkrótce  Donald  staje  się  celem  nieuczciwych
przedsiębiorców, którzy chcą go wysiedlić. Emily zrobi wszystko, aby mu pomóc, ryzykując nawet odrzucenie przez grono
dotychczasowych znajomych. Donald okazuje się być wrażliwym romantykiem, a ich nietypowa relacja powoli przeradza się

w coś więcej. 

__________________________

Madame
rodzaj: Fabularny
gatunek:Komediodramat
produkcja:Francja
kat.wiek.:12
czas trwania: 1h 27min.
Małżeństwo bogatych Amerykanów wydaje w swojej paryskiej posiadłości luksusowe przyjęcie dla dystyngowanych znajo-
mych. W trakcie przygotowań okazuje się, że na imprezę przybędzie dokładnie trzynaście osób, więc przesądna pani domu
wpada na niezwykły pomysł: namawia swoją pokojówkę Marię, by ta - jako czternasta - na przyjęciu udawała hiszpańską
arystokratkę. Sytuacja wydaje się opanowana… do czasu. Nietuzinkowo zachowująca się "arystokratka" wpada w oko jedne -

mu ze znamienitszych gości. 

___________________________

„Lolo”

rodzaj: fabularny
gatunek: Komedia
kraj: Francja
kat. wiek.: 16 lat
czas trwania: 1 godz. 35min. 

Wioletta, projektantka mody, przeżywa drugą młodość - we frustracji. Nie umie zatrzymać przy sobie mężczyzn,
jest hipochondryczką, o seksie potrafi rozmawiać tylko koszarowym językiem i nade wszystko nieprzytomnie
kocha swojego syna Lolo. Kiedy więc spotka kolejnego kandydata na kochanka, nie będzie łatwo, tym bardziej
że Jean-Rene jest nieskomplikowanym informatykiem z prowincji, który kompletnie nie ma obycia w paryskim
światku mody i celebrytów. 


