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Igrzyska zwierzaków

Szkoły podstawowe + przedszkola



produkcja: Australia / USA
gatunek: Animacja 

czas trwania: 1 godz. 28 min.
film dubbingowany
wiek: od 4 lat

Urodzona optymistka Daisy marzy o tym, żeby wygrać wielkie 
zawody dla „Najstraszniejszych zwierząt świata”. Problem w tym, że 
będąc uroczym ssakiem z gatunku kuoka, przypominającym 
skrzyżowanie chomika z… kangurem, ma nikłe szanse na rywalizację 
z największymi i najgroźniejszymi drapieżnikami planety. Ale od 
czego są upór i wierni przyjaciele. Aby dokonać niemożliwego, Daisy 
rozpocznie trudny trening pod okiem starego mistrza – Frankiego. 
Ćwicząc siłę, zręczność i intelekt, zrobi wszystko, żeby udowodnić 
światu zwierząt, że wola walki i szansa na medale wcale nie musi iść 
w parze z muskułami, groźnym wyglądem i długością paszczy, 
szpona czy ogona.

Witajcie w magicznym świecie Sanktuarium – gdzie zwierzęta 
mają głos, a marzenia się spełniają, jeśli wystarczająco się tego 
pragnie. To tutaj co roku rozgrywane się wielkie sportowe 
igrzyska, w których duzi i mali przedstawiciele fauny toczą zaciętą 
rywalizację o tytuły i cenne puchary. Kto tym razem stanie na 
podium i zdobędzie szacunek widowni? Czy będzie to któryś 
z dotychczasowych czempionów, a może zupełnie nowy śmiałek �
i pretendent do medali. Odpowiedzi na te wszystkie pytania 
znajdziecie w kinach, na seansie tej przezabawnej, animowanej 
komedii dla całej rodziny.

reżyseria: Ricard Cussó

Projekcje w maju

11.05., godzina 9:30

18.05., godzina 9:30

25.05., godzina 9:30



Fantastyczne zwierzęta: 
Tajemnice Dumbledore'a

Szkoły podstawowe
/ 

szkoły ponadpodstawowe



W filmie występuje gwiazdorska obsada pod przewodem zdobywcy Oscara 
Eddiego Redmayne’a (Teoria wszystkiego), dwukrotnie nominowanego 
do Oscara Jude’a Lawa (Wzgórze nadziei, Utalentowany pan Ripley), Ezry 
Millera, Dana Foglera, Alison Sudol, Calluma Turnera, Jessiki Williams, 
Katherine Waterston i Madsa Mikkelsena. 

Profesor Albus Dumbledore (Jude Law) wie, że potężny i zły czarodziej Gellert 
Grindelwald (Mads Mikkelsen) zamierza zawładnąć światem czarodziejów. Nie 
mogąc powstrzymać go w pojedynkę, powierza to zadanie magizoologowi 
Newtowi Skamanderowi (Eddie Redmayne). Staje on na czele nieustraszonej 
drużyny, złożonej z czarodziejów, czarodziejek i jednego dzielnego 
mugolskiego piekarza. W niebezpiecznej misji natkną się oni na znane już 
i nowe zwierzęta oraz staną do walki z coraz liczniejszymi zastępami 
zwolenników Grindelwalda. Ale jak długo Dumbledore będzie trzymał 
się z boku, skoro stawka jest tak wielka? 

Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a studia Warner Bros. 
Pictures to najnowsza przygoda ze Świata Czarodziejów™, stworzonego 
przez J.K. Rowling. 

06.05., godzina 11:30

10.05., godzina 9:30

13.05., godzina 9:30

Projekcje w maju

17.05., godzina 10:45

20.05., godzina 8:30

24.05., godzina 10:45



czas trwania: 1 godz. 29 min.

Animowany film dokumentalny, który stał się 
przebojem festiwalu w Sundance, gdzie zdobył Wielką 
Nagrodę Jury w Konkursie Międzynarodowym 
i porównywany jest do legendarnego „Walca 
z Baszirem”. Poruszająca historia nastolatka 
uciekającego z matką i rodzeństwem z ogarniętego 
wojną Afganistanu do Europy. To także intymna 
opowieść o dorastaniu i odkrywaniu swojej 
seksualności. W życiu Aminą dominuje poczucie straty 
i to na wielu poziomach. Bohater musiał brutalnie 
wkroczyć w dorosłość i przez ponad 20 lat tłumił 
w sobie traumatyczne doświadczenia. Dziś, jako 
niespełna czterdziestolatek, odnosi sukcesy nauce 
jako naukowiec i planuje ślub ze swoim długoletnim 
partnerem.

gatunek: Dokument / Animacja

wiek: od 15 lat

Amin postanawia zdradzić prawdę o sobie w filmie, ale 
nie jest gotowy, żeby stanąć oko w oko z kamerą, 
dlatego reżyser Jonas Poher Rasmussen ( jego dawny 
szkolny kolega) postanowił sięgnąć po animację. 
Tłumione do tej pory wspomnienia tworzą poruszającą 
historię, w której granice czasu i przestrzeni ulegają 
zatarciu. Znaleźć w niej można liczne paralele ze 
współczesnością. Film jest fascynujący nie tylko pod 
względem unikalnej formy, ale również niezwykle 
bliskiej relacji  bohatera z reżyserem.

reżyseria: Jonas Poher Rasmussen

produkcja: Dania, Francja, Szwecja

zwiastun: kliknij tutaj
edukacja:
Projekcję filmu poprzedza 15 minutowa prelekcja na 
temat zjawisk migracyjnych, bezpieczeństwa 
i współczesnych zagrożeń w kontekście społecznym. 

Detektyw Bruno

Szkoły podstawowe



Przez pewien incydent na planie kariera Księskiego wisi na włosku. Paparazzi 
i konkurencja depczą mu po piętach. Aktor jest zdruzgotany. Wówczas w jego 
życiu pojawia się chłopiec, który najbardziej na świecie lubi rozwiązywać 
zagadki i oglądać serial… „Detektyw Bruno”. Chłopcem tym jest Oskar, który od 
niedawna mieszka w rodzinnym domu dziecka. Choć ma liczne rodzeństwo 
i kochających opiekunów (Edyta Jungowska i Ireneusz Czop) – tęskni za 
swoimi rodzicami. Kiedy przypadkowo wpada mu w ręce wcześniej 
przygotowana przez nich niespodzianka – zabawa w odkrywanie 
urodzinowego skarbu, Oskar natychmiast chce ruszyć na poszukiwania. 
Zagadka nie jest łatwa. Trzeba wynająć najlepszego detektywa na świecie. Kto 
nim jest? Oczywiście Detektyw Bruno! Oskar nie przyjmuje do wiadomości, że 
Księski to tylko aktor, w dodatku niezbyt sympatyczny. Widząc, jak bardzo 
chłopiec zapatrzony jest w swojego idola, menadżerka aktora (Dorota Kolak) 
postanawia wykorzystać tę okazję do podreperowania reputacji swojego 
podwładnego.

Czego może się nauczyć rozpieszczony gwiazdor od swojego 
małoletniego fana? Na przykład tego, że dopiero wtedy jesteś 
prawdziwy, gdy ktoś w ciebie uwierzy.

Czasem dziecko jest najlepszym nauczycielem dorosłego. Przekonuje się 
o tym filmowy gwiazdor Bruno Księski (Piotr Głowacki) grający tytułową rolę 
w hitowym serialu „Detektyw Bruno”. Niestety, woda sodowa już dawno 
uderzyła mu do głowy. Nawet partnerka filmowa, Hania (Karolina Gruszka) 
straciła do niego cierpliwość.

Oskar i Bruno rzucają się więc w wir przygody. Ten pierwszy pełen entuzjazmu, 
ten drugi zaś niechętny i zblazowany. Im bardziej Oskar wywraca życie Bruna 
do góry nogami, tym więcej mają frajdy i radości. Tego właśnie było im trzeba 
do  szczęśc ia !   Zabawa  w poszuk iwan ie  ska rbów p rowadz i 
do niespodziewanego, ale bezcennego odkrycia: nie ma większego skarbu 
niż prawdziwy przyjaciel.

Projekcje w maju

17.05., godzina 8:30

20.05., godzina 11:30

24.05., godzina 8:30

27.05., godzina 11:30



reżyseria: Jonas Poher Rasmussen

edukacja:

Animowany film dokumentalny, który stał się 
przebojem festiwalu w Sundance, gdzie zdobył Wielką 
Nagrodę Jury w Konkursie Międzynarodowym 
i porównywany jest do legendarnego „Walca 
z Baszirem”. Poruszająca historia nastolatka 
uciekającego z matką i rodzeństwem z ogarniętego 
wojną Afganistanu do Europy. To także intymna 
opowieść o dorastaniu i odkrywaniu swojej 
seksualności. W życiu Aminą dominuje poczucie straty 
i to na wielu poziomach. Bohater musiał brutalnie 
wkroczyć w dorosłość i przez ponad 20 lat tłumił 
w sobie traumatyczne doświadczenia. Dziś, jako 
niespełna czterdziestolatek, odnosi sukcesy nauce 
jako naukowiec i planuje ślub ze swoim długoletnim 
partnerem.

zwiastun: kliknij tutaj

gatunek: Dokument / Animacja

czas trwania: 1 godz. 29 min.

Amin postanawia zdradzić prawdę o sobie w filmie, ale 
nie jest gotowy, żeby stanąć oko w oko z kamerą, 
dlatego reżyser Jonas Poher Rasmussen ( jego dawny 
szkolny kolega) postanowił sięgnąć po animację. 
Tłumione do tej pory wspomnienia tworzą poruszającą 
historię, w której granice czasu i przestrzeni ulegają 
zatarciu. Znaleźć w niej można liczne paralele ze 
współczesnością. Film jest fascynujący nie tylko pod 
względem unikalnej formy, ale również niezwykle 
bliskiej relacji  bohatera z reżyserem.

wiek: od 15 lat

Projekcję filmu poprzedza 15 minutowa prelekcja na 
temat zjawisk migracyjnych, bezpieczeństwa 
i współczesnych zagrożeń w kontekście społecznym. 

produkcja: Dania, Francja, Szwecja

Przeżyć

Szkoły ponadpodstawowe



produkcja: Dania, Francja, Szwecja
czas trwania: 1 godz. 29 min.

gatunek: Dokument / Animacja

wiek: od 15 lat

Amin postanawia zdradzić prawdę o sobie w filmie, ale nie jest 
gotowy, żeby stanąć oko w oko z kamerą, dlatego reżyser Jonas 
Poher Rasmussen ( jego dawny szkolny kolega) postanowił sięgnąć 
po animację. Tłumione do tej pory wspomnienia tworzą poruszającą 
historię, w której granice czasu i przestrzeni ulegają zatarciu. 
Znaleźć w niej można liczne paralele ze współczesnością. Film jest 
fascynujący nie tylko pod względem unikalnej formy, ale również 
niezwykle bliskiej relacji  bohatera z reżyserem.

Animowany film dokumentalny, który stał się przebojem festiwalu 
w Sundance, gdzie zdobył Wielką Nagrodę Jury w Konkursie 
Międzynarodowym i porównywany jest do legendarnego „Walca 
z Baszirem”. Poruszająca historia nastolatka uciekającego z matką 
i rodzeństwem z ogarniętego wojną Afganistanu do Europy. 
To także intymna opowieść o dorastaniu i odkrywaniu swojej 
seksualności. W życiu Aminą dominuje poczucie straty i to na wielu 
poziomach. Bohater musiał brutalnie wkroczyć w dorosłość i przez 
ponad 20 lat tłumił w sobie traumatyczne doświadczenia. Dziś, 
jako niespełna czterdziestolatek, odnosi sukcesy nauce jako 
naukowiec i planuje ślub ze swoim długoletnim partnerem.

reżyseria: Jonas Poher Rasmussen

Projekcje w maju

Terminy ustalamy indywidualnie
(telefonicznie lub mailowo)



Animal

Szkoły podstawowe
i ponadpodstawowe



„Animal” to film, który powinno się obejrzeć w kinie, zarówno 
ze względów estetycznych, jak i z uwagi na bardzo emocjonalną 
narrację. Ten film nie tylko podsumowuje obecną sytuację, lecz 
także zwiększa świadomość widzów. „Animal” ma wstrząsnąć 
widzami, wrzucić ich do dzikiego świata zwierząt, który bardzo 
różni się od tego świata, który znają, czyli swoich coraz bardziej 
zamkniętych miejskich środowisk. Autorzy nakręcili sceny 
krajobrazów, zwierząt i ekosystemów z myślą o dużym ekranie w 
sposób wywołujący silne emocje. Ścieżka dźwiękowa przeniesie 
nas do dżungli, na step albo do gospodarstwa wiejskiego...

Żyjemy w obliczu zagrożenia, które naukowcy określają mianem 
„szóstego masowego wymierania” - w ciągu ostatnich 40 lat 
zniknęło 60% żyjących na ziemi kręgowców oraz 80% europejskich 
owadów latających. Jane, Bella i Vipulan zabiorą nas w podróż po 
całym świecie, aby pomóc nam zrozumieć, dlaczego zwierzęta giną 
i co możemy zrobić, żeby odwrócić tę śmiertelną tendencję. 

Projekcje w maju

Terminy ustalamy indywidualnie
(telefonicznie lub mailowo)



Marzec '68

Szkoły ponadpodstawowe

Projekcje w maju

Terminy ustalamy indywidualnie
(telefonicznie lub mailowo)



Jeżyk i przyjaciele
pokaz przedpremierowy

szkoły podstawowe

Projekcje

Jeżyk i przyjaciele - godz. 8:30
Detektyw Bruno - 10:30

Fantastyczne zwierzęta - godz. 12:30
Tajemnice Dumbledore’a

Dzień dziecka 2022



W sali widowiskowej 
obowiązuje całkowity 

zakaz konsumpcji.




