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Piątek, 11.11.2022
16:00 - Nel i tajemnica Kurokota
17:45 - Johnny
20:00 - Listy do M. 5

Sobota, 12.11.2022
16:00 - Nel i tajemnica Kurokota
17:45 - Listy do M. 5
20:00 - Listy do M. 5

Niedziela, 13.11.2022
15:30 - Nel i tajemnica Kurokota
17:30 - Ania
19:30 - Listy do M. 5

Poniedziałek, 14.11.2022
Kino nieczynne

Wtorek, 15.11.2022
17:30 - Nel i tajemnica Kurokota
19:30 - Listy do M. 5

Środa, 16.11.2022
17:30 - Nel i tajemnica Kurokota
19:30 - Listy do M. 5

Czwartek, 17.11.2022
17:30 - Nel i tajemnica Kurokota
19:30 - Listy do M. 5

Piątek, 18.11.2022
16:00 - Bella i Sebastian: Nowe pokolenie - PREMIERA
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17:45 - Listy do M. 5
20:00 - Chrzciny - PREMIERA

Sobota, 19.11.2022
16:00 - Bella i Sebastian: Nowe pokolenie
17:45 - Listy do M. 5
20:00 - Chrzciny

Niedziela, 20.11.2022
16:00 - Bella i Sebastian: Nowe pokolenie
17:45 - Listy do M. 5
20:00 - Chrzciny

Poniedziałek, 21.11.2022
19:00 - Spektakl „Odjechana farsa”

Wtorek, 22.11.2022
16:00 - Bella i Sebastian: Nowe pokolenie
17:45 - Listy do M. 5
20:00 - Chrzciny

Środa, 23.11.2022
16:00 - Bella i Sebastian: Nowe pokolenie
17:45 - Listy do M. 5
20:00 - Chrzciny

Czwartek, 24.11.2022
16:00 - Bella i Sebastian: Nowe pokolenie
17:45 - Prorok
20:00 - Chrzciny

Piątek, 25.11.2022
20:15 - Święta inaczej - PREMIERA

Sobota, 26.11.2022
15:30 - Bella i Sebastian: Nowe pokolenie
17:30 - Śubuk - POKAZ PRZEDPREMIEROWY
20:00 - Święta inaczej

Niedziela, 27.11.2022



17:00 - Spektakl „Cudowna terrapia”

Poniedziałek, 28.11.2022
Kino nieczynne

Wtorek, 29.11.2022
16:00 - Bella i Sebastian: Nowe pokolenie
17:45 - Śubuk
20:00 - Święta inaczej

Środa, 30.11.2022
16:00 - Bella i Sebastian: Nowe pokolenie
17:45 - Śubuk
20:00 - Święta inaczej

Czwartek, 1.12.2022
16:00 - Bella i Sebastian: Nowe pokolenie
17:45 - Śubuk
20:00 - Święta inaczej

Piątek, 02.12.2022
20:00 - Koncert zespołu Kwiat Jabłoni (bilety wyprzedane)

Sobota, 03.12.2022
14:00 - Dziwny świat
16:00 - Dziwny świat
18:00 - Śubuk
20:15 - Święta inaczej

Niedziela, 04.12.2022
14:00 - Dziwny świat
16:00 - Dziwny świat
18:00 - Śubuk
20:15 - Święta inaczej

Poniedziałek, 05.12.2022
Kino nieczynne

Wtorek, 06.12.2022
15:45 - Dziwny świat



17:45 - Dziwny świat
20:00 - Śubuk

Środa, 07.12.2022
15:45 - Dziwny świat
17:45 - Dziwny świat
20:00 - Śubuk

Czwartek, 08.12.2022
15:45 - Dziwny świat
17:45 - Dziwny świat
20:00 - Śubuk

OPISY

Ania
Dokumentalny/Polska/87 min/od 13 lat

Inspirująca historia Anny Przybylskiej - odważnej, kochającej życie i
spełniającej marzenia dziewczyny z Gdyni. Dziewczyny o twarzy anioła i
charakterystycznym głosie, znanej m.in. z roli Marylki z serialu "Złotopolscy" oraz
filmów, m.in.: "Ciemna Strona Wenus", "Kariera Nikosia Dyzmy", "Sęp" czy "Bilet na
księżyc". Ania mama, partnerka, przyjaciółka, aktorka, modelka, spełniona w każdej
z tych ról. W filmie usłyszymy jej zaraźliwy śmiech, sama opowie czym był dla niej
sukces, piękno i sens życia. Rodzina wspomni o tym jaka była poza kamerami i jaką
była mamą. Współpracownicy opowiedzą o jej pracy na planie i karierze zawodowej,
przyjaciele natomiast o tym jak ich zaskakiwała i z jakimi wspomnieniami ich
zostawiła, gdy odeszła w 2014 roku.

Listy do M. 5
Komedia romantyczna, świąteczny/Polska/113 min/od 13 lat

„Listy do M.” powracają z 5. częścią wigilijnej opowieści. W kolejnej odsłonie
zobaczymy świąteczne perypetie ulubionych bohaterów. Z czym zmierzą się tym
razem? Melowi jak zwykle nic nie wychodzi. Zbieg okoliczności sprawia, że staje się
bohaterem mimo woli, a jego nie zawsze kryształowy charakter znowu zostaje
wystawiony na próbę. Wojciech, który nie czuje wszechobecnej radosnej atmosfery,
spotyka na swojej drodze kogoś, kto zmienia jego świąteczne plany. Z kolei Karina i
Szczepan uwikłają się w walkę o spadek, który może poróżnić nawet najbliższych.
Przekonają się czy z rodziną rzeczywiście dobrze wychodzi się tylko na zdjęciach.
To oczywiście nie wszystko! W tej części pojawią się też nowi bohaterowie i ich
zaskakujące historie. „Listy do M. 5” skupią się na uniwersalnych wartościach, takich
jak miłość, bliskość czy życzliwość, które obecnie są najistotniejsze.



Nel i tajemnica Kurokota
Animacja, przygodowy/Francja/89 min/b.o.

Nel i trzy łasice o imionach Drapcio, Pyśka i Łasuch to największe rozrabiaki
w Mgiełkogrodzie, które mają wyjątkowy talent do znajdowania się w złym miejscu o
niewłaściwym czasie. Pod nieuwagę straży dworskiej, ekipa trafia na przyjęcie, w
czasie którego Nel przebiera się za księżniczkę. Poznając tajemnicze kąty zamku
niepożądani goście przypadkiem podglądają bezwzględnego dziedzica Tristana, gdy
ten za pomocą magicznego eliksiru zamienia przyszłego króla w… kurokota – pół
kurczaka, pół kota. Od tej chwili losy Mgiełkogrodu zależą od Nel i jej gangu, z
którym musi ocalić księcia Rolanda i powstrzymać przebiegłego Tristana. Podczas
pełnej przygód misji, która będzie wymagała odwagi, sprytu i grupy najlepszych
przyjaciół, Nel odkryje, że szlachetność w sercu nosi każdy z nas!

Johnny
Biograficzny/Polska/120 min/

„Johnny” to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia, która wzrusza i
inspiruje. Opowiedziana z perspektywy podopiecznego księdza Jana
Kaczkowskiego, Patryka Galewskiego – chłopaka, który nie miał łatwego startu w
życiu.
Patryk włamuje się do domu w małym mieście. Wyrok sądu nakazuje mu prace
społeczne w puckim hospicjum, gdzie poznaje niezwykłego ks. Jana
Kaczkowskiego. Duchowny angażuje młodych chłopaków z zawodówki, na pozór
twardych buntowników, w pomoc chorym. W swojej pracy skupia się na bliskości,
czułości i walce o relacje z drugim człowiekiem. Uczy empatii. A robi to z hurtową
ilością humoru, czym zyskuje ogromną popularność. Niedługo później Jan sam staje
przed wyzwaniem walki z chorobą. Patryk zostaje postawiony w sytuacji, która
zmieni całe jego życie.

Bella i Sebastian: Nowe pokolenie
Familijny, przygodowy/Francja/97 min/b.o.

Wielki powrót familijnej serii o przyjaźni psa i dziecka – Belli i Sebastiana.
Dziesięcioletni chłopiec niechętnie spędza wakacje w górach u babci i cioci. Jego
głównym obowiązkiem jest pomoc w owczarni, ale takie zadanie mało ekscytuje
chłopca wychowanego w dużym mieście. Kiedy jednak poznaje suczkę Bellę,
wielkiego, puchatego psa pasterskiego, postanawia uratować ją z rąk podłego
właściciela. Sebastian jest gotów zrobić wszystko, aby ochronić swoją psią
przyjaciółkę, dzięki czemu przeżyje najbardziej szalone lato w swoim życiu.

Chrzciny
Komedia obyczajowa/Polska/88 min/od 15 lat

Grudzień, 1981 rok. Marianna, gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać
rodzinną uroczystość - chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich
skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski,



który ogłasza tego dnia stan wojenny. Chcąc doprowadzić rodzinne pojednanie do
końca, Marianna postanawia ukryć przed dziećmi prawdę o sytuacji w kraju. To małe
z pozoru kłamstwo, uruchomi lawinę nieoczekiwanych zdarzeń, którą trudno będzie
zatrzymać.

Prorok
Biograficzny, obyczajowy/Polska/126 min/od 13 lat

Prymas jest przywódcą duchowym i wizjonerem, który pertraktuje z władzami
komunistycznymi, by wynegocjować więcej praw dla Kościoła i uciemiężonego
narodu. Pozorne porozumienie zmienia się w cichą wojnę, walkę o wolność religijną i
godność człowieka.

Śubuk
Dramat/Polska/112min/od 15 lat

Rok 1989. Młoda dziewczyna, Maryśka zachodzi w ciążę ze starszym od niej
milicjantem Darkiem. Mężczyzna nie chce dziecka i zmusza kobietę do aborcji. Mimo
kiepskiej sytuacji materialnej i ambitnych planów życiowych Maryśka decyduje się
urodzić, a Darek usuwa się z jej życia. Wkrótce potem na świat przychodzi jej syn, w
którego wychowaniu wspiera ją starsza siostra, Marta. Bardzo szybko okazuje się,
że chłopiec mocno różni się od rówieśników: jest dziwnie wycofany, zamknięty w
sobie, a jedyne wypowiadane przez niego słowo to „śubuk”. Mijają kolejne lata, syn
Maryśki zostaje wyrzucony z przedszkola, a po jakimś czasie pojawia się diagnoza
lekarzy: chłopiec ma autyzm. Maryśka początkowo nie wie, jak odnaleźć się w tej
sytuacji, a w Polsce lat 90. nikt nie rozumie tego zaburzenia. Kobieta ma przeciwko
sobie również zawziętego sąsiada Feliksa, który – słysząc krzyki dziecka w
mieszkaniu – donosi na policję, że ta znęca się nad synem. Maryśka jednak nie
poddaje się i postanawia dowiedzieć się jak najwięcej o autyzmie oraz zrobić
wszystko, aby jej syn mógł podjąć normalną edukację. Wie bowiem, że chłopiec jest
ponadprzeciętnie inteligentny, ale wymaga więcej uwagi i cierpliwości od otoczenia.
Rzucając wyzwanie służbie zdrowia i polskiemu systemowi oświaty, Maryśka
odnajduje inne matki w podobnej sytuacji, ignorowane przez system. Od tej pory
kobieta nie cofnie się przed niczym, aby osiągnąć swój cel oraz zapewnić swojemu
synowi społeczną akceptację i zrozumienie.

Święta inaczej
Komedia romantyczna/Polska/112min/od 13 lat

Tradycyjnie życzymy radosnych Świąt w rodzinnej atmosferze, dwunastu
wigilijnych potraw i mocy wymarzonych prezentów. A co, jeśli ktoś sobie tego nie
życzy? Ma dość sztucznych uśmiechów, karpia w galarecie i kolejnych ciepłych
kapci w prezencie? Wtedy wybiera święta inaczej! Rzuca wszystko i wyjeżdża w
nieznane. Po raz pierwszy od lat nie robi tego, co powinien, tylko to, na co naprawdę
ma ochotę. W te Święta nic nie będzie takie jak dotąd, świat stanie na głowie, a
nawet najskrytsze marzenia okażą się zaskakująco realne.

Dziwny świat



Animacja, przygodowy/USA/102 min/od 7 lat
„Dziwny Świat” - nowa produkcja Walt Disney Animation Studios to pełna

przygód podróż w głąb zupełnie niesamowitego świata zamieszkanego przez
najdziwniejsze stwory. Czy skłócony klan Klanów, rodzina odkrywców i
poszukiwaczy przygód, zdoła się dogadać i wypełnić najważniejszą misję swojego
życia?


