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Piątek, 01.11.2019
Kino nieczynne

Sobota, 02.11.2019
15:30 - Czarownica 2 (2D dubbing)

17:45 - Czarownica 2 (3D dubbing)

20:00 - Ikar. Legenda Mietka Kosza

Niedziela, 03.11.2019
Kino nieczynne 

Poniedziałek, 04.11.2019
15:30 - Czarownica 2 (2D dubbing)

17:45 - Czarownica 2 (3D dubbing)

20:00 - (Nie)znajomi

Wtorek, 05.11.2019
15:30 - Czarownica 2 (2D dubbing)

17:45 - Czarownica 2 (3D dubbing)

20:00 - Ikar. Legenda Mietka Kosza

Środa, 06.11.2019
15:30 - Czarownica 2 (2D dubbing)

17:45 - Czarownica 2 (3D dubbing)

20:00 - Ikar. Legenda Mietka Kosza

Czwartek, 07.11.2019
15:30 - Czarownica 2 (2D dubbing)

17:45 - Czarownica 2 (3D dubbing)

20:00 - Ikar. Legenda Mietka Kosza

Piątek, 08.11.2019
16:15 - Baranek Shaun Film. Farmageddon - PREMIERA
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18:00 - O! Yeti
20:00 - Midway - PREMIERA

Sobota, 09.11.2019
16:15 - Baranek Shaun Film. Farmageddon - PREMIERA
18:00 - O! Yeti
20:00 - Midway - PREMIERA

Niedziela, 10.11.2019
16:15 - Baranek Shaun Film. Farmageddon
18:00 - O! Yeti
20:00 - Midway

Poniedziałek, 11.11.2019
14:00 - Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych – wstęp wolny

Wtorek, 12.11.2019
16:15 - Baranek Shaun Film. Farmageddon
18:00 - Dyskusyjny Klub Filmowy - Ginący świat

Środa, 13.11.2019
16:15 - Baranek Shaun Film. Farmageddon
18:00 - O! Yeti
20:00 - Midway

Czwartek, 14.11.2019
16:15 - Baranek Shaun Film. Farmageddon
18:00 - O! Yeti
20:00 - Midway

Piątek, 15.11.2019
16:15 - Baranek Shaun Film. Farmageddon
18:00 - 1800 gramów - PREMIERA
20:00 - 1800 gramów

Sobota, 16.11.2019
16:15 - Baranek Shaun Film. Farmageddon
18:00 - 1800 gramów
20:00 - 1800 gramów



Niedziela, 17.11.2019
16:15 - Baranek Shaun Film. Farmageddon
18:00 - 1800 gramów
20:00 - 1800 gramów

Poniedziałek, 18.11.2019
Kino nieczynne

Wtorek, 19.11.2019
16:15 - Baranek Shaun Film. Farmageddon
18:00 - Nieplanowane
20:00 - 1800 gramów

Środa, 20.11.2019
16:15 - Baranek Shaun Film. Farmageddon
18:00 - Nieplanowane
20:00 - 1800 gramów

Czwartek, 21.11.2019
16:15 - Baranek Shaun Film. Farmageddon
18:00 - Nieplanowane
20:00 - 1800 gramów

Piątek, 22.11.2019
15:45 - Kraina lodu 2 (2D dubbing) - PREMIERA
18:00 - Kraina lodu 2 (2D dubbing)

20:15 - Ukryta gra

Sobota, 23.11.2019
13:45 - Kraina lodu 2 (2D dubbing)

16:00 - Kraina lodu 2 (2D dubbing)

20:00 - Kabaret Jurki 

Niedziela, 24.11.2019
13:30 - Kraina lodu 2 (2D dubbing)

15:45 - Kraina lodu 2 (3D dubbing)

18:00 - Kraina lodu 2 (2D dubbing)

20:15 - Ukryta gra



Poniedziałek, 25.11.2019
15:45 - Kraina lodu 2 (2D dubbing)

18:00 - Kraina lodu 2 (2D dubbing)

20:15 - Ukryta gra

Wtorek, 26.11.2019
15:45 - Kraina lodu 2 (2D dubbing)

18:00 - Kraina lodu 2 (2D dubbing)

20:15 - Ukryta gra

Środa, 27.11.2019
15:45 - Kraina lodu 2 (2D dubbing)

18:00 - Kraina lodu 2 (3D dubbing)

20:15 - Ukryta gra

Czwartek, 28.11.2019
15:45 - Kraina lodu 2 (2D dubbing)

18:00 - Kraina lodu 2 (2D dubbing)

20:15 - Ukryta gra

Piątek, 29.11.2019
Kino nieczynne 

Sobota, 30.11.2019
13:30 - Kraina lodu 2 (2D dubbing)

15:45 - Kraina lodu 2 (2D dubbing)

18:00 - Kraina lodu 2 (3D dubbing)

Niedziela, 01.12.2019
13:30 - Kraina lodu 2 (2D dubbing)

15:45 - Kraina lodu 2 (2D dubbing)

18:00 - Kraina lodu 2 (3D dubbing)

OPISY

Czarownica 2
Familijny, Fantasy/ USA/ 118min/ od 8 lat
Akcja filmu rozpoczyna się kilka lat po wydarzeniach "Czarownicy" Już wiemy co
utwardziło  serce  słynnej  negatywnej  bohaterki  Disneya  i  sprawiło,  że  rzuciła

https://www.filmweb.pl/film/Czarownica-2014-557330


przekleństwo na maleńką księżniczkę Aurorę. Tym razem zagłębimy się w relacje
między Diaboliną i Aurorą, które będą zawierać nowe sojusze oraz staną w obliczu
silnych  przeciwników  w  walce  o  ocalenie  wrzosowisk  oraz  żyjących  na  nich
magicznych stworzeń.

Ikar. Legenda Mietka Kosza
Biograficzny/ Polska/ 119min/ od 15 lat
Mietek  (Dawid  Ogrodnik)  jako  dziecko  traci  wzrok.  Jego  matka  (Jowita  Budnik),
oddaje  go pod opiekę sióstr  zakonnych w Laskach.  W ośrodku dla  niewidomych
chłopiec  odkrywa,  że  muzyka  może  stać  się  dla  niego  sposobem,  by  na  nowo
widzieć i  opowiadać świat.  Mietek zostaje świetnym pianistą klasycznym. Jednak,
gdy odkrywa jazz – ma już tylko jeden cel: zostać najlepszym pianistą jazzowym w
Polsce. Odnosi coraz większe sukcesy, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wygrywa
prestiżowy  Montreux  Jazz  Festival.  Niespodziewanie  w  jego  życiu  pojawia  się
charyzmatyczna wokalistka Zuza (Justyna Wasilewska).  To spotkanie zmieni  jego
życie.

(Nie)znajomi
Komedia, Dramat/ Polska/ 103min
Grupa  przyjaciół  decyduje  się  zagrać  w  trakcie  kolacji  w  niewinną  grę.  Do
zakończenia spotkania wszyscy muszą ujawniać wiadomości przychodzące na ich
telefony, a rozmowy mają odbywać się w trybie głośnomówiącym. Jak możemy się
spodziewać, ten przyjemny wieczór wywróci ich świat do góry nogami.

Baranek Shaun Film. Farmageddon
Animacja, Komedia, Przygodowy/ Francja, USA, Wielka Brytania/ 86min/ B.O.
Przed barankiem Shaunem i jego stadkiem otwierają się gwiezdne wrota wiodące
wprost  do  międzyplanetarnej  przygody,  gdy  na  ich  farmie  ląduje  obdarzona
niesłychanymi mocami i nieodpartym urokiem przybyszka z odległej galaktyki. Shaun
będzie musiał pomóc jej odnaleźć odległy dom i umknąć stąpającej jej po piętach
tajnej  organizacji.  Czy  uda  mu  się  zapobiec  Farmageddonowi  i  w  towarzystwie
kosmatych kosmonautów powrócić na ukochaną farmę?

O Yeti!
Animacja, Komedia, Przygodowy/ Chiny, USA/ 92min/ B.O.
Przed  nami  niezwykła  przygoda  –  wprost  z  tłocznych  ulic  Szanghaju  trafimy  w
zapierające  dech  w  piersiach  krajobrazy  Himalajów.  Kiedy  nastolatka  Yi  spotyka
młodego  Yeti  na  dachu  apartamentowca,  w  którym  mieszka,  ona  i  jej  psotni
przyjaciele – Jin i Peng – nadają mu imię "Everest" i organizują niezwykłą wyprawę,
aby  magiczne  stworzenie  wróciło  do  swej  rodziny,  mieszkającej  w  najwyższym
punkcie Ziemi. Każdy krok tej wyprawy śledzi jednak Burnish, sprytny milioner, który
marzy o schwytaniu Yeti, oraz dr Zara, która pragnie, by Everest wrócił do domu.

Midway
Wojenny/ Chiny, USA/ 138min/ od 12 lat
Wojna na Pacyfiku, której początek dał atak Cesarskich Sił Powietrznych na bazę
Pearl  Harbour,  od  początku  układała  się  po  myśli  japońskiego dowództwa.  Duża
część amerykańskiej  floty wojenna uległa  zniszczeniu,  a  dowództwo,  szczególnie
polityczne,  nie  potrafiło  odnaleźć  się  w  nowej  sytuacji.  W takich  okolicznościach
amerykańska baza na Midway pełniła rolę ostatniego szańca obrony, po przerwaniu



którego Japonia zapanuje niepodzielnie na Pacyfiku co może przesądzić o losach
wojny.  Roland  Emmerich  dzieje  bitwy  pozwala  nam  śledzić  oczami  zwykłych
marynarzy, pilotów, a także generałów i polityków, których decyzje miały zdecydować
o życiu tysięcy ludzi.

1800 gramów
Dramat obyczajowy/ Polska/ 125min/ od 15 lat
Kraków przygotowuje się na nadejście świąt. Ewa (Magdalena Różczka), kobieta dla
której  nie  ma  rzeczy  niemożliwych,  szuka  nowych  opiekunów  dla  dzieci
pozbawionych rodzin. Jest wulkanem energii, potrafi wyważyć każde drzwi i nagiąć
każdy przepis, aby im pomóc. Tuż przed Bożym Narodzeniem w jej życiu pojawia się
niezwykła dziewczynka – Nutka, niemowlę pozostawione przez matkę. Dla jej dobra
Ewa gotowa jest zrobić wszystko, nawet poświęcić siebie, swoją karierę i szansę na
miłość… Nie  spodziewa się,  że  wkrótce  przez jej  życie  przetoczy się  prawdziwa
lawina emocji, na którą nie przygotowało jej nic, czego do tej pory doświadczyła. Czy
bezinteresownie ratując jeden mały świat można uratować również siebie.

Nieplanowane
Dramat/ USA/ 106min/ od 15 lat
Jedyne, czego pragnęła Abby Johnson, to pomagać kobietom. Z tym nastawieniem
już  podczas  studiów została  wolontariuszką,  a  potem pracownicą  jednej  z  klinik
aborcyjnych  potężnej  organizacji  Planned  Parenthood.  Głęboko  wierząc  w  prawo
kobiet do wyboru, szybko awansowała, by ostatecznie zostać jedną z najmłodszych
w kraju dyrektorek korporacyjnego giganta wykonującego seryjne aborcje. Tak było
do czasu, aż zobaczyła coś, co zmieniło jej życie na zawsze...

Ginący świat
Dokumentalny/ Hongkong, Meksyk, USA, Wielka Brytania / 90min/ od 15 lat
Naukowcy biją na alarm. Działalność człowieka na Ziemi może do końca stulecia
wytrzebić połowę jeszcze żyjących na świecie gatunków zwierząt. Uważają też, że
ludzie weszli właśnie w tzw. szósty etap życia na Ziemi, a dokładniej szósty okres
wymierania  –  kolejny  po  piątym,  jakim  była  zagłada  dinozaurów.  Według
antropologów era,  w  której  żyjemy,  to  "era  człowieka"  –  ponieważ  nasz  gatunek
niszczy nie tylko ziemski ekosystem, ale również przedstawicieli  fauny. I  jesteśmy
zarazem jedynymi, którzy mogą tę katastrofę powstrzymać.

Kraina Lodu 2
Animacja, Przygodowy/ USA/ 120min/ od 5 lat
Dlaczego Elsa urodziła się obdarzona magiczną mocą? Odpowiedź na to pytanie nie
daje jej spokoju i… zagraża całemu królestwu! Dlatego razem z Anną, Kristoffem,
Olafem i Svenem wyruszają w niebezpieczną i niezwykłą podróż. Czy ta wyprawa
odmieni  życie  bohaterów?  Czego  się  podczas  niej  dowiedzą?  Jakie  przygody
przeżyją? W oscarowej Krainie lodu Elsa bała się, że jej  moc jest zbyt potężna i
może doprowadzić do katastrofy. W drugiej części musi mieć nadzieję, że ta moc
będzie  wystarczająca,  aby  przezwyciężyć  problemy,  które  napotka.  Czy  tak  się
stanie?

Ukryta gra
Thriller/ Polska/ 95min/ od 13 lat



Lata 60., amerykański sen zamienia się w koszmar, radzieckie wojska płyną w stronę
Kuby, Chruszczow grozi atakiem nuklearnym. Napięcie między USA a ZSRR sięga
zenitu.  W  Warszawie  do  szachowej  rozgrywki  przygotowuje  się  dwóch  graczy:
Amerykanin i Rosjanin. Nie będzie to zwykły mecz. Co wydarzy się podczas tego
spotkania?  Kto  okaże  się  prawdziwym  zwycięzcą?  Jedno  jest  pewne:  Joshua
Mansky (Bill Pullman) rozegra pojedynek, w którym stawką jest ratowanie ludzkości
przed nuklearną zagładą.


