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BRATZ   
Bohaterkami filmu są cztery wzorowane na uwielbianych przez 
dziewczynki lalkach nastolatki - Yasmin, Jade, Sasha i Cloe. Są nie tylko 
śliczne, ale też sympatyczne, uczynne i pomysłowe. Jednak ich przyjaźń i 
lojalność zostaje wystawiona na próbę, kiedy dziewczyny trafiają do 
szkoły średniej. Okazuje się, że nie jest im łatwo zaaklimatyzować się w 
nowym środowisku. Panują tu podziały na lepszych i gorszych, bardziej i 
mniej popularnych, tych z którymi warto się zadawać i nieudaczników, 
którzy stoją poza nawiasem życia towarzyskiego. Co gorsza, pełniąca 
ważną rolę w szkole Meredith postawiła sobie za punkt honoru skłócić je 
ze sobą. 
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LAKIER DO WŁOSÓW     
Żywiołowa komedia-musical z miłością w tle. Taniec, muzyka i szalona 
zabawa. Tracy, ma w życiu tylko jedną pasję - taniec. Marzy o występie 
w The Corny Collins Show, najbardziej odlotowym programie 
tanecznym w Baltimore. 
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JAK DŁUGO JESZCZE ?      
Nick Persons (Ice Cube), jego świeżo poślubiona małżonka (Nia Long), 
oraz dwójka jej dzieci (Allen and Bolden) przeprowadzają się do 
kupionego po okazyjnej cenie domu na przemieściach. Ta inwestycja z 
marzenia szybko przeistacza się w koszmar dla Nicka zwłaszcza, że 
człowiek remontujący dom sybko nawiązuje świetny kontakt ze 
wszystkimi członkami rodziny prócz niego samego.  
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NIANIA W NOWYM JORKU   
The Nanny Diaries" to komedia o 21-letniej studentce college'u, która 
podczas ostatniego roku szkoły podejmuje pracę jako opiekunka do 
dzieci pewnej zamożnej nowojorskiej rodziny. Rodzinka okazuje się "z 
piekła rodem", a bohaterka znajduje się pomiędzy rozwiązywaniem 
małżeńskich problemów swoich pracodawców, napiętym grafikiem w 
szkole i rozkwitającym romansem, a wszystko to podczas opieki nad 
swoim 5-letnim podopiecznym. 
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ROZMOWY NOC Ą    
"Rozmowy nocą"...czyli o poszukiwaniu drugiej połówki Związek jest 
jak jazda samochodem pod prąd. Nie wiadomo, komu uda się ujść z 
życiem. "Rozmowy nocą" to prawdziwy i zabawny portret pokolenia 
singli z wielkiego miasta, którzy, wbrew powszechnej opinii, starają się z 
całych sił znaleźć swoją drugą połówkę pomarańczy. Pogodna i pełna 
optymizmu opowieść o ludziach stworzonych dla siebie, jednak 
poszukujących szczęścia na różne sposoby. 
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DUMA I UPRZEDZENIE    
Elizabeth Bennet to pracowita i inteligentna studentka oraz obiecująca 
pisarka, która nie ma zamiaru wchodzić z nikim w związek, dopóki nie 
ukończy studiów. Jednak jej determinacja zostaje wystawiona na 
poważną próbę, kiedy poznaje czarującego łobuza i playboya George'a 
Wickhama oraz wrażliwego biznesmena Darcy'ego. Czy pierwsze 
wrażenie przesłoni Elizabeth trzeźwy osąd, czy też przejrzy na oczy i 
odgadnie prawdziwe intencje obu panów? 
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GODZINY SZCZYTU 3     
Najnowszym zadaniem Lee (Jackie Chan) jest ochrona ambasadora Chin, 
który ma wygłosić ważne przemówienie. Podczas występu publicznego 
zostaje postrzelony. Tymczasem były detektyw LAPD James Carter 
(Chris Tucker), zdegradowany do funkcjonariusza drogówki, akurat 
słyszał radia, gdy wydarzyła się tragedia. Rusza na pomoc, jednak 
zamiast tego przeszkadza w pościgu za sprawcą. Carter, aby wrócić na 
poprzednie stanowisko pomaga Lee w wytropieniu zamachowca. Ślad 
wiedzie do Paryża. Żeby rozwiązać zagadkę na czas będą musieli 
walczyć z francuską policją i Triadą. 
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LICENCJA NA MIŁO ŚĆ   
Świeżo zaręczona para, Ben oraz Sadie nie może się już doczekać 
początku wspólnego szczęśliwego życia. Przeszkodą jest fakt, że 
rodzinnym kościołem Sadie, pod wezwaniem św. Augustyna, zarządza 
Ojciec Frank, który nie pobłogosławi związku, dopóki młodzi nie 
ukończą jego opatentowanego, niezawodnego kursu przedmałżeńskiego. 
Czy będą żyli długo i szczęśliwie? 
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TWARDA  SZTUKA 
Zbuntowana nastolatka Rachel (w tej roli Lindsay Lohan), często kłóci 
się z matką, co prowadzi do wielu konfliktów. Kiedy matce (Felicity 
Huffman) i córce nie układa się najlepiej, ta postanawia wysłać ją na 
wakacje, gdzie dziewczynie przyjdzie spędzić lato z babcią (Jane Fonda). 
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MI Ś 
Komedia złożona z groteskowych epizodów ukazujących rozpad PRL-
owskiego systemu. Liczne sceny z barów mlecznych, urzędów i sklepów 
ujawniają absurd codziennej egzystencji Polaków. Wokół historii 
Ochódzkiego (Stanisław Tym) narasta wiele ważnych, małych opowieści 
charakteryzujących rzeczywistość początku lat osiemdziesiątych. 
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NIE LUBI Ę PONIEDZIAŁKU   
Rzecz dzieje się pewnego feralnego poniedziałku w Warszawie. 
Bohaterem zaś jest zbiorowość - kilkanaście osób, których pechowe i 
skomplikowane perypetie słabiej lub silniej zazębiają się ze sobą. "Nie 
lubię poniedziałku" to satyra na polską rzeczywistość wczesnych lat 
siedemdziesiątych. Codzienność ukazana jako świat absurdu. 
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WYJŚCIE AWARYJNE   
Prowincjonalne miasteczko z początku lat osiemdziesiątych. Wśród jego 
mieszkańców jest rodzina Kolędów. Pani Kolędowa jest energicznym 
naczelnikiem gminy, jej mąż safanduła zajmuje się domową hodowlą 
kaczek i uprawą kwiatów w "tunelach". Ich córka Dorota jest panną 
ładną i niepracującą. Intryga zaczyna się w momencie, gdy pani 
naczelnik dowiaduje się, że ma zostać babcią. Strach przed utratą 
autorytetu, skandalem i kompromitacją podsuwają jej iście piekielny 
pomysł - trzeba kupić narzeczonego z opłaconym rozwodem. 
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CO LUBIĄ TYGRYSY   
Piotra, docenta matematyki w średnim wieku, opuszcza żona. 
Zrozpaczony dzwoni w środku nocy do swojego przyjaciela, Marka. 
Informując go, że właśnie zamierza się powiesić. Marek przyjeżdża do 
mieszkania przyjaciela i znajduje go potłuczonego na podłodze - podczas 
próby samobójczej Piotra oberwał się żyrandol. Żona Marka, Krystyna 
doradza Piotrowi wyjazd do Sopotu, w poszukiwaniu nowej miłości. 
FILM  DLA WIDZÓW PEŁNOLETNICH 
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REJS  
Utrzymana w groteskowym tonie eksperymentalna komedia satyryczna: 
akcję filmu stanowią improwizowane miniscenki, rejestrowane metodą 
paradokumentalną, rozgrywające się wśród pasażerów wiślanego statku. 
Na wycieczkowym statku wiślanym pojawia się gapowicz wzięty przez 
kapitana za instruktora kulturalno-oświatowego. Organizuje on zebrania, 
wybory rady rejsu, potem - gry i zabawy. Staje się wodzem, skupia 
wokół siebie oddane mu grono pasażerów, narzuca swą wolę innym, 
przygotowuje wielki bal na cześć kapitana z okazji zakończenia rejsu. 
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GIUSEPPE W WARSZAWIE  
 Młodemu żołnierzowi włoskiemu jadącemu z frontu wschodniego na 
urlop do domu skradziono w Warszawie pistolet maszynowy. 
Podejrzewa o to jedną z pasażerek pociągu, Marię. Idzie do jej 
mieszkania i tam już pozostaje. Maria działa w konspiracji i po pewnym 
czasie Giuseppe okazuje się bardzo użyteczny - porusza się swobodnie 
wśród łapanek, wykrada Niemcom broń, itp. Nawet brat Marii, Staszek, 
marzący tylko o spokoju i odżegnujący się od wszelkiej działalności 
konspiracyjnej - zostaje w nią wciągnięty.... 
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GDZIE JEST GENERAŁ   
Pod koniec II wojny światowej żołnierz uważany za ofermę bierze do 
niewoli niemieckiego generała. Orzeszko jest niezaradny, ciamajdowaty, 
nieskory do pracy, pije dużo a jeszcze więcej śpi. Za to Marusia - istne 
przeciwieństwo. Obowiązkowa, energiczna, zaangażowana, najbłahszą 
czynność wykonuje z poczuciem misji. Film czarno-biały. 
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DLACZEGO NIE  
Małgosia podejmuje odważną decyzję - z odległej prowincji przyjeżdża 
do Warszawy, by tutaj studiować i odmienić swoje szare życie. 
Ukończenie studiów na ASP, znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy 
- oto cel Małgosi. Już po studiach, z mnóstwem pomysłów i poczuciem 
własnej kreatywności próbuje szczęścia w agencji reklamowej. Ale to 
zupełnie inny świat, do którego dostęp nie jest łatwy. Nawet dla ambitnej 
dziewczyny. 
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JAŚ FASOLA : NADCI ĄGA TOTALNY 
KATAKLIZM   
Wszyscy kochają Jasia Fasolę. Może tylko z wyjątkiem kierownictwa 
londyńskiej National Gallery, gdzie Fasola pracuje jako woźny i cieszy 
się zasłużenie złą opinią: gdziekolwiek się pojawi katastrofa wisi w 
powietrzu. Niestety, ma poparcie prezesa i nikt nie odważy się go 
zwolnić. Jak pozbyć się Fasoli choćby na chwilę? Szansa pojawia się 
nagle. Oto pewien amerykański milioner zakupił niezwykle cenny obraz i 
zamierza go odsłonić w swojej galerii. Z tej okazji powinien zabrać głos 



 przedstawiciel szaconej National Gallery. Czemu więc nie Fasola? Drżyj 
Ameryko! Nadciąga totalny kataklizm. 
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WAKACJE JASIA FASOLI   
Jas Fasola Wybiera się na letni wypoczynek na południe Francji. Bardzo 
szybko podróż na słoneczną Riwierę zmienia się w pasmo niepowodzeń. 
A przy okazji sieje zniszczenie i wprowadza zamęt w życie wszystkich 
ludzi , którzy maja okazję ( czyt. Nieszczęście ) spotkać Jasia na swojej 
drodze. Niekonwencjonalne podejście do spożywania owoców morza czy 
pomylenie taksówek to dla Jasia rzecz normalna. Czy jest coś , czym 
może nas zaskoczy? Oczywiście!  
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MAŁA  WIELKA  MIŁO ŚĆ   
Jest to historia pewnej miłości. Agnieszka Grochowska gra młodą polską 
dziewczynę, która pracuje w Stanach. Tam poznaje bogatego, robiącego 
karierę Amerykanina, z którym zaczyna ją coś łączyć. Pochodzą z 
różnych światów. Mają różne wykształcenie, różne podejście do życia, 
różne przyzwyczajenia. W filmie grają także młodzi amerykańscy 
aktorzy. Część zdjęć powstała w Polsce, część w Los Angeles. 

258 

 

NIGDY  W   ŻYCIU    
Judyta mieszka w Warszawie, jest żoną nieźle prosperującego 
biznesmena, ma dorastająca córkę. Poświęciła się rodzinie, prowadzi 
dom i wychowuje Tosię, coraz mocniej wkraczającą w okres 
młodzieńczego buntu. Nie pracuje zawodowo na pełnym etacie, ale 
związana jest z redakcją pewnego pisma dla kobiet, gdzie prowadzi dział 
kontaktów z czytelnikami, co polega na odpowiadaniu na listy 
dotykające najrozmaitszych spraw – od problemów z biurokracją po 
najbardziej intymne sprawy czytelniczek i czytelników 
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TYLKO  MNIE KOCHAJ 
  Głównym bohaterem filmu jest Michał - współwłaściciel dużej firmy 
architektonicznej, który prowadzi nudne życie. Świeżości nie wprowadza 
nawet bliska znajomość z Agatą (drugą współwłaścicielką firmy). Kiedy 
wydaje się, iż nic nie może zmienić tego spokojnego życia, do drzwi 
mieszkania Michała puka siedmioletnia Michalina. Cały jego 
dotychczasowy porządek zostaje zachwiany... 
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POD  JEDNYM  DACHEM  ODC 1-4   
Zabawna historia dwóch starszych panów, którym przyszło zamieszkać 
pod jednym dachem w małym, prowincjonalnym miasteczku. Jednym z 
głównych tematów ich sporów jest zabytkowa szafa grająca. Film 
posiada również miłosną intrygę - obydwaj panowie wpadają w oko 
mieszkającej w sąsiedztwie pani Fuchsowej. 
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POD  JEDNYM  DACHEM  ODC 5-8   
Zabawna historia dwóch starszych panów, którym przyszło zamieszkać 
pod jednym dachem w małym, prowincjonalnym miasteczku. Jednym z 
głównych tematów ich sporów jest zabytkowa szafa grająca. Film 
posiada również miłosną intrygę - obydwaj panowie wpadają w oko 
mieszkającej w sąsiedztwie pani Fuchsowej. 
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POD  JEDNYM  DACHEM  ODC 9-11  
 Zabawna historia dwóch starszych panów, którym przyszło zamieszkać 
pod jednym dachem w małym, prowincjonalnym miasteczku. Jednym z 
głównych tematów ich sporów jest zabytkowa szafa grająca. Film 
posiada również miłosną intrygę - obydwaj panowie wpadają w oko 
mieszkającej w sąsiedztwie pani Fuchsowej. 
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NIE WSZYSTKO ZŁOTO CO SI Ę 
ŚWIECI    
Ben Finnegan, przez przyjaciół zwany "Finnem" (Matthew 
McConaughey), jest sympatycznym, nowoczesnym poszukiwaczem 
skarbów, którego obsesją stało się znalezienie legendarnego 
osiemnastowiecznego Posagu Królowej - czterdziestu skrzyń 
wypełnionych bezcennymi skarbami, które zatonęły w morzu w 1715 r. 
Podczas obsesyjnych poszukiwań tego skarbu Finn zaniedbuje wszystko 
inne, a przede wszystkim doprowadza do kryzysu swoje małżeństwo z 
Tess (Kate Hudson). 
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WITAJ W DOMU, PANIE JENKINS    
Martin Lawrence przewodzi iście gwiazdorskiej obsadzie Witaj w domu 
Roscoe Jenkins, rewelacyjnej komedii, w której znaleźli się także Cedric 
the Entertainer, Mo'Nique, oraz Mike Epps. Słynny prezenter 
telewizyjnych reality show przyjeżdża do rodzinnego miasteczka gdzieś 
na dalekim południu Stanów, ale rodzinka szybko przypomni mu, że ta 
wizyta, to nie wakacje! Cały ciąg niezwykle zabawnych nieporozumień, 
wynikłych za sprawą zderzenia wielkomiejskiego snobizmu z 
małomiasteczkowym ciemnogrodem, doprowadzą widownie do 
histerycznych wręcz napadów śmiechu! 

FILM  DLA WIDZÓW PEŁNOLETNICH 
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27 SUKIENEK   
Jane (Katherine Heigl) ma za sobą niejeden ślub - już 27 razy była 
druhną! W jej szafie wisi tyleż fantazyjnych sukienek. Ale cóż z tego, 
skoro nic nie wskazuje na to, by sama miała zostać panną młodą. Co 
prawda kocha się potajemnie w swoim szefie George'u (Edward Burns), 
ale jego serce zdobywa młodsza siostra Jane, Tess (Malin Akerman). 
Jane, choć zawsze przede wszystkim troszczyła się o innych, teraz 
wreszcie postanawia zadbać o siebie. Traf chce, że na jej drodze staje 
cyniczny dziennikarz Kevin (James Marsden), pisujący złośliwe 
sprawozdania z nowojorskich ślubów. Wydaje się, że nie może być 
bardziej niedobranej pary... 
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SEMI-PRO.  DRUŻYNA   MARZE Ń   
Will Ferrell, Woody Harrelson i André Benjamin wystąpili razem w tej 
przezabawnej trzy-punktowej komedii o "wielkim" sporcie, zabójczym 
śmiechu i niezapomnianych latach 70-tych! Jest rok 1976 i jedyną rzeczą 
bardziej seksowną od Jackiego Moona (Farrell) jest jego oszałamiająca 
kariera. Właściciel, trener i główny zawodnik drużyny Flint Tropics - nie 
wspominając o urzekających zdolnościach wokalnych, które można 
usłyszeć w hicie "Love Me Sexy" - jest na głównej pozycji. Jednak, 
kiedy okazuje się, że Tropics mogą nie przetrwać w lidze NBA, Jackie 
przyrzeka zrobić wszystko, żeby jego drużyna znalazła się w blasku 
chwały!  

FILM  DLA WIDZÓW PEŁNOLETNICH 
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MUZA I MEDUZA  
Kiedy Nate zobaczył Cristabel po raz pierwszy miała na sobie różową 
sukieneczkę z kokardkami i długie rozpuszczone blond włoski. Jego 
sześcioletnie serce zadrżało i drżenie to pojawiało się za każdym razem, 
kiedy widział ją lub myślał o niej... przez następne 20 lat. Przekonany, że 
ta cudowna blond piękność jest mu przeznaczona, Nate postanawia 
odnaleźć Cristabel i zdobyć ją. U boku wymarzonej wybranki tkwi 
jednak jej serdeczna przyjaciółka June. Nie można powiedzieć o niej, że 
jest brzydka czy nieatrakcyjna. June jest po prostu wyjątkowo 
paskudna... Niestety, dziewczyny są nierozłączne. Aby więc pójść na 
randkę z Cristabel, Nate musi znaleźć chętnego, który umówi się z June. 
A to wydaje się graniczyć z cudem. 
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NIE KŁAM  KOCHANIE    
Miłość zwycięży wszystko! Nawet nauczy mówić prawdę tak 
notorycznego kłamcę, jakim jest Marcin (Piotr Adamczyk). Jest królem 
życia: ma pieniądze, robi karierę, lubi kosztowne rozrywki i kobiety. 
Jednak pewnego dnia traci wszystko. Wczoraj człowiek sukcesu, dzisiaj 
finansowe dno. Jest jednak nadzieja: ciocia Nela (Beata Tyszkiewicz) z 
Anglii. Ciocia - milionerka ma jednak ciche marzenie spędzić ostatnie 
dni życia z Marcinem i jego żoną!!!! Wtedy na drodze Marcina pojawia 
się Ania (Marta Żmuda-Trzebiatowska) piękna, młoda i wrażliwa 
dziewczyna, która w pracy rozmawia z kwiatami.  
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BLOND  AMBICJA  
Śliczna blondynka o imieniu Katie (Jessica Simpson) wiedzie spokojne 
życie w małym miasteczku w Oklahomie. Jej jedynym marzeniem jest 
długo wyczekiwany ślub z ukochanym chłopakiem. Kiedy ten wyjeżdża 
tymczasowo do Nowego Jorku, Jessica postanawia zrobić mu 
niespodziankę i złożyć niezapowiedzianą wizytę. Niespodzianka jest 
obustronna, bowiem okazuje się, że ukochany dzieli łoże z pewną 
brunetką... Załamana Jessica musi sobie jakoś poradzić sama w wielkim 
mieście.  
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SKOK  NA  KASĘ   
Podobno pieniądze szczęścia nie dają, ale wszyscy wiemy, że ich brak 
mało kogo nastraja do śmiechu. Kiedy więc trafia się ku temu okazja, 
czemu by nie wyciągać ręki po naprawdę dużą gotówkę...? Te trzy 
kobiety różni wszystko. Pochodząca z wyższych sfer Bridget (Diane 
Keaton) od zawsze zajmowała się jedynie domem i dziećmi, a życie na 
wysokim poziomie zapewniał jej doskonale zarabiający mąż. Nina 
(Queen Latifah), samotna matka, od lat ciężko pracuje, aby utrzymać 
siebie i synów. Młodziutka Jackie (Katie Holmes) to wolny duch, szalona 
dziewczyna z nadmiarem energii, bez zobowiązań i nie mająca nic do 
stracenia.  
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KŁOPOTY  Z  BLONDYNK Ą   
Nigdy nie wiesz, w który momencie twoje życie zmieni się na zawsze. 
Trzęsienie ziemi w życiu Charliego następuje w chwili, kiedy na stacji 
metra ratuje życie wyglądającej na kompletnie pijaną młodej blondynce. 
Zawarta w tak dramatycznych okolicznościach znajomość przekształca 
się we wzajemną fascynację. Charlie i Jordan spotykają się coraz 
częściej, chłopak jest zauroczony barwną osobowością dziewczyny. Czy 
jednak nie przesadnie barwną...?  
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GAZU  MI ĘCZAKU,  GAZU   
Zbliża się Londyński Maraton, a tysiące stóp biegnie wzdłuż nasypów 
Tamizy. Dwie z nich należą do niezdarnego i pechowego Dennisa 
Doyle'a, który wziął udział w wyścigu, aby zdobyć szacunek (i być może 
miłość) Libby - dziewczyny, którą porzucił w ciąży przed ołtarzem pięć 
lat wcześniej. Ale na drodze Dennisa stoi przystojny, odnoszący sukcesy, 
pewny siebie i bardzo wysportowany nowy chłopak Libby. Simon Pegg, 
Thandie Newton i Hank Azaria to gwiazdy tej przepełnionej śmiechem 
komedii -  debiutu reżyserskiego Davida Schwimmera z Przyjaciół.  
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K-9  
Detektyw Dooley ( James Belushi ) od dwóch lat śledzi narkotykowego 
króla Lymana. Praca policjanta jest coraz bardziej niebezpieczna, a 
Dooley nie ma partnera. Aby temu zaradzić władze przydzielają mu... 
rasowego i humorzastego owczarka imieniem Jerry Lee. Wbrew 
pozorom będą idealną parą. 
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K-911 
Detektyw Dooley i jego czworonożny partner Jerry Lee w dalszym ciągu 
walczą z przestępczością wykazując się odwagą, poświęceniem, sprytem 
i humorem. Niechętnie przyjmują do swojej drużyny młodszy zespół K-
9, piękna zawsze trzeźwo myśląca detektyw Welles i jej 
zdyscyplinowanego, dobrze ułożonego dobermana Zeusa. Dooley uważa, 
że są oni mu potrzebni jak dziura w oście. Gdy jednak zostaje 
zaatakowany przez tajemniczego strzelca, chcąc czy nie chcąc on i Jerry 
Lee muszą połączyć swe siły z nowymi partnerami i obmyślić skuteczny 
plan pochwycenia szaleńca. 
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ROZWAŻNI  I  ROMANTYCZNI. 
KLUB  MIŁO ŚNIKÓW JANE  AUSTIN  
znakomita romantyczna komedia, w gwiazdorskiej obsadzie. Kiedy 
większość rezygnuje z lektury klasyki, szóstka wielbicieli prozy 
angielskiej pisarki odkrywa, że rozterki miłosne Emmy, Pana Darcy i 
sióstr Bennet nie różnią się zbytnio od ich miłosnych perypetii. Znajdując 
pocieszenie, zrozumienie i charakterystyczny dowcip zarówno na 
stronach romantycznych bestsellerów, jak i w swoim towarzystwie, 
członkowie klubu odkrywają, że w sprawach sercowych problemów 
wystarczy się zastanowić: Co zrobiłaby Jane 
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HOT   ROD   
Andy Samberg (Saturday Night Live) wciela się w postać Roda Kimble, 
kaskadera ze sztucznym wąsem, który marzy o zdobyciu tego, co w życiu 
najważniejsze... prawie najważniejsze. Rod może i nie jest najlepszym 
kaskaderem świata, jednak jest ambitny i nie poddaje się mimo 
przeciwności. Nawet kiedy rodzina i znajomi widzą w nim jedną wielką 
porażkę, on wierzy, że nadejdzie dzień, w którym udowodni wszystkim 
na co go stać! Zobacz jak wspólnie z Islą Fisher (Polowanie na druhny) i 
Ianem McShanem (Shrek Trzeci - głos Kapitana Haka) Rod walczy o 
renomę, pieniądze, dziewczynę i, co najważniejsze - o szacunek.  
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JUNO  
"Może załatwimy to oldskulowo? Dzieciaka zapakuję do koszyka, 
puszczę w szuwary i tam wyłowicie swojego Mojżesza?" Juno (Ellen 
Page), pewna siebie i do bólu szczera nastolatka, nie poddaje się żadnym 
modom i podąża za głosem swojego serca. Za jego podszeptem pewnego 
nudnego popołudnia postanawia kochać się z nieśmiałym Bleekerem 
(Michael Cera). Gdy zaskakuje ją wiadomość o niechcianej ciąży, 
najpierw z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru informuje o 
tym fakcie zszokowanych rodziców, a potem razem z najlepszą 
przyjaciółką zaczyna przeglądać lokalne pismo z ogłoszeniami w 
poszukiwaniu idealnych rodziców zastępczych dla swojej latorośli. 
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NAWIEDZONA  NARZECZONA    
Piękna Kate (EVA LONGORIA PARKER) jest niezwykle wymagającą 
kobietą. Kontroluje wszystko i wszystkich wokół. Jej narzeczony Henry 
(PAUL RUDD), który jest weterynarzem, przy pracy ze zwierzętami 
nauczył się cierpliwości i tylko on jest w stanie uspokoić Kate podczas 
szału przedślubnych przygotowań. Wygląda na to, że są dla siebie 
stworzeni. Niestety los lubi płatać makabryczne figle. W dniu ślubu, na 
zabieganą Kate, która chce wszystkiego dopilnować, spada lodowa 
rzeźba anioła. I zamiast ślubu mamy pogrzeb. Mija rok od śmierci Kate, 
a Henry wciąż nie może się pozbierać. Siostra przekonuje go, żeby 
spróbował wywołać ducha Kate i poprosił go o zgodę na rozpoczęcie 
nowego życia.  
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SPEED  RACER   
Pędzący po torze, ostro wchodzący w zakręty i przeganiający 
konkurencję Speed Racer (Emile Hirsch) za kierownicą czuje się pewnie 
jak nikt. Speed, urodzony kierowca wyścigowy, jest dynamiczny, działa 
instynktownie, a przede wszystkim nie zna strachu. Jedynym 
konkurentem mógłby być dla niego jego ukochany zmarły brat – 
legendarny Rex Racer, który poprzez swoją śmierć podczas wyścigu 
pozostawił po sobie spuściznę, którą Speed pragnie wypełnić. 
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SUPERHERO  
Rick Ricker jest klasowym pośmiewiskiem. Ofermowaty i nieatrakcyjny 
podkochuje się w blond piękności Jill Johnson, która, rzecz jasna, nie 
zwraca na niego najmniejszej uwagi. Podczas szkolnej wycieczki do 
muzeum Rick zostaje ukąszony przez zmutowaną genetycznie ważkę. 
Niebawem odkrywa, że w wyniku tego zajścia posiadł nadnaturalne 
zdolności - niezwykłą siłę, szybkość oraz zdolność chodzenia po 
ścianach. Postanawia wykorzystać nowe umiejętności i jako superbohater 
o imieniu Dragonfly pomagać ludziom. Jego pierwszy przeciwnik to 
niejaki Lou Landers. 
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DORWAĆ SMARTA   
Głównym bohaterem filmu Get Smart jest agent Maxwell Smart (Steve 
Carell), który musi stawić czoła złowrogiej tajnej organizacji o 
kryptonimie KAOS i udaremnić jej najnowszy plan przejęcia kontroli 
nad światem. Po tym, jak kwatera główna amerykańskiej agencji 
wywiadu o nazwie CONTROL została zaatakowana, a wszyscy agenci 
zdekonspirowani, Szef (Alan Arkin) nie ma innego wyjścia i musi 
awansować pełnego zapału analityka Maxwella Smarta, który zawsze 
marzył o pracy w terenie 
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2 DNI W PARYŻU   
Komedia pełna testosteronu nie tylko dla lejdis ;-) Francuzka i 
Amerykanin w Paryżu, czyli seks w pięknym mieście... Francuzka 
Marion (Julie Delpy) i Amerykanin Jack (Adam Goldberg) postanawiają 
ożywić nieco swój związek i wyruszają w poszukiwaniu zagubionego 
gdzieś po drodze romantyzmu na Stary Kontynent. Nie mogą zatem 
ominąć Paryża, tym bardziej, że jest to doskonała okazja, by odwiedzić 
przyszłych teściów Jacka, którzy niestety nie znają angielskiego... 
Spotkanie z nimi oraz całym zastępem eks-chłopaków Marion jest 
źródłem niezliczonej ilości sytuacji, które z genialnym humorem 
potwierdzają, że mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus, a ponadto 
obnażają różnice kulturowe dzielące Europejczyków i Amerykanów. 
Gdyby Woody Allen był kobietą, nakręciłby ten film! 
FILM  DLA WIDZÓW PEŁNOLETNICH 
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NIESZCZĘŚCIA  CHODZĄ PARAMI   
 To chyba najgorszy dzień w życiu Noah Coopera (Dax Shepard). 
Dowiaduje się, że wyrzucono go z pracy, a po powrocie do domu zastaje 
swoją matkę, która postanowiła opuścić swojego męża i sprowadzić się 
na "na jakiś czas" ... 
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JAK ŻYĆ ?    
„Jak żyć?” to komedia obyczajowa o życiu, miłości i o tym, że każdy w 
końcu musi dorosnąć. Kuba (Krzysztof Ogłoza) jest zwykłym 
chłopakiem, któremu nie spieszy się do dorosłego życia. Pracuje w barze, 
żyje z dnia na dzień i nie ma wielkich planów. Ale jak wiadomo życie 
lubi nas zaskakiwać. Zaskakuje więc także Kubę. Niespodzianka ma na 
imię Ewa (Anna Cieślak) i uśmiech, który zniewala. A to dopiero 
początek. 
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JAK  OBRABOWA Ć  BANK  I  ZWIA Ć  
Z   KASĄ 
Jinx jest dość samolubnym i leniwym młodym człowiekiem, któremu 
wydaje się, że życie to wieczna balanga. Jessica to poważna, dobrze 
zorganizowana pracownica banku, której jednak zaczyna się nudzić w 
monotonnej pracy. 
Gdy w jej banku dochodzi do napadu, Jinx właśnie stoi przy jej okienku. 
Na skutek zbiegu okoliczności Jessica i Jinx chowają się w b ankowym 
skarbcu. Tak zaczyna się zabawna gra między uwięzionymi, gangsterami 
i policją. Jessica i Jinx stają się mimowolnymi negocja torami 
pośrednicząc między bandytami, a stróżami prawa. 
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MAMMA   MIA!   
Kinowa wersja musicalu z 27 piosenkami ABBY. Główną bohaterką 
"Mamma Mia!" jest dziewczyna wychowana samotnie przez matkę na 
jednej z greckich wysp. Dziewczyna nigdy nie dowiedziała się kto jest jej 
ojcem. Sama znalazła trzech mężczyzn, którzy mogliby nimi być i 
postanawia zaprosić ich na swoje wesele. Meryl Streep wcieli się w rolę 
mamy przyszłej panny młodej.  
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ŚWIĘTY   SZMAL  
Święty szmal to grzesznie przezabawna komedia, w której Ice Cube i 
Tracy Morgan wcielają się w dwójkę złodziejaszków, którzy nie mają 
szczęścia. W pozostałych rolach występują Katt Williams i Chi McBride. 
Po skazaniu na pięć tysięcy godzin prac społecznych, życie Durella 
Washingtona (Cube) staje się jeszcze gorsze. Zrozumiawszy, że Bóg 
pomaga tylko tym, którzy pomagają sobie, mężczyzna decyduje się 
rozwiązać swoje problemy przy pomocy funduszu na odbudowę 
miejscowego kościoła. Razem ze wspólnikiem LeeJohnem (Morgan), 
Durell odkrywa, że los przestał się do nich uśmiechać, gdyż pieniądze, 
które zamierzali zabrać, ukradł już ktoś inny.  
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WYCIECZKA  NA   STUDIA   
Po ukończeniu liceum młodziutka Melanie Porter (Raven-Symoné) chce 
iść do Georgetown. Namówiona jednak przez rodziców, decyduje się 
wybrać w podróż po USA, aby znaleźć dla siebie idealny college. 
Nieoczekiwanie jej nadopiekuńczy ojciec-policjant, James Porter (Martin 
Lawrence), postanawia jej towarzyszyć, co stanie się powodem wielu 
komicznych sytuacji. 
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JAK  W  ZEGARKU    
Brian Stimpson jest dyrektorem szkoły w Anglii. Jest bardzo ambitny i 
stawia sobie, nauczycielom i uczniom bardzo wysokie wymagania. Jego 
wielką obsesją jest punktualność. Pewnego dnia w czasie podróży na 
prestiżową konferencję spóźnia się na pociąg. To spowodowało wiele 
zabawnych sytuacji i zmian w życiu dyrektora. 
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MOJA  DZIEWCZYNA   W YCHODZI   
ZA  MĄŻ  
Życie Toma (Patrick Dempsey) to sielanka: jest seksowny, odniósł 
sukces, ma szczęście do kobiet i wie, że w każdej sytuacji może polegać 
na Hannah (Michelle Monaghan) – swojej najlepszej przyjaciółce. Układ 
jest idealny do chwili, kiedy Hannah wyjeżdża do Szkocji w 
sześciotygodniową podróż służbową, a Tom nagle zaczyna zdawać sobie 
sprawę z tego, jak puste jest bez niej jego życie. To właśnie wtedy 
podejmuje ważną decyzję - kiedy Hannah wróci, poprosi ją o rękę. 
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TO NIE TAK,  JAK  MY ŚLISZ,  
KOTKU 
Przystojny i zamożny neurochirurg Filip Hoffman (Jan 
Frycz) postanawia spędzić grzeszny weekend z młodą pielęgniarką 
Dominiką (Małgorzata Buczkowska-Szlenkier). Niestety, te romantyczne 
plany może pokrzyżować żona – doktorowa Maria Hoffman (Katarzyna 
Figura). Ale dla człowieka, który na co dzień pracuje ze skalpelem w 
ręce, nie ma przeszkód nie do pokonania. Nawet gdy sprawy stoją na 
ostrzu noża… Doktor Filip obmyśla więc misterny plan… 
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ANGUS,  STRINGI  I  PRZYTULANKI   
To Bridget Jones dla nastolatek. Angus, stringi i przytulanki jest 
zrealizowany na podstawie książki Louise Rennison bijącej rekordy 
popularności wśród młodzieży. Film opowiada o perypetiach nastolatki 
Georgii Nicolson, o jej buncie przeciwko rodzicom, swojemu wyglądowi 
i setkom innych rzeczy które w tym wieku przeszkadzają wszystkim 
nastolatkom. 
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WILD  CHILD   
Poppy to nastolatka z Malibu, która większość swego czasu spędza na 
szalonych wybrykach, których ma dość jej bogaty ojciec. Postanawia 
posłać ją do angielskiej szkoły z internatem o surowej dyscyplinie. Czy 
Poppy poradzi sobie w nowej sytuacji? 
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DZIEWCZYNA  MOJEGO  KUMPLA   
Inteligentna, piękna i pełna temperamentu Alexis (Kate Hudson) dla 
wielu kawalerów byłaby wymarzoną partnerką. Nic zatem dziwnego, że 
po miesiącu znajomości zaślepiony głębokim uczuciem Dustin (Jason 
Biggs) wyznaje jej miłość. Alexis decyduje jednak, że zapał amanta 
trzeba ostudzić... nieodwracalnie. Zdruzgotany koszem Dustin zwraca się 
o pomoc do najlepszego kumpla, Tanka (Dane Cook), specjalisty od 
reaktywowania związków. Świeżo porzuceni mężczyźni wynajmują 
Tanka, by ów znawca kobiecego wnętrza urządził kobietom na randce 
istne piekło na ziemi, po którym same zapragną wrócić do poprzednich 
partnerów. Tank nie spodziewa się, że Alexis okaże się największym 
wyzwaniem w jego karierze. 
FILM  DLA WIDZÓW PEŁNOLETNICH 
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GHOST TOWN   
Urocza komedia. Główny bohater filmu Bertram Pincus (Ricky Gervais) 
to człowiek, którego zachowanie w stosunku do innych ludzi pozostawia 
wiele do życzenia. Niespodziewanie podczas rutynowej operacji umiera i 
po 7 minutach cudownie ożywa. Odkrywa niespodziewany dar, który 
staje się dla niego przekleństwem - może się kontaktować z duchami, a 
co gorsze duchy chcą się kontaktować z nim. Szczególnie jeden jest 
bardzo aktywny - Frank Herlihy (Greg Kinnear), prosi go aby 
powstrzymał zbliżające się małżeństwo jego byłej żony. 
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MÓW  MI  DAVE    
Niesamowite perypetie miniaturowych przedstawicieli obcej cywilizacji, 
którzy przybywają na Ziemię w statku kosmicznym do złudzenia 
przypominającym... człowieka. 
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CZIŁAŁA  Z   BEVERLY  HILLS   
Rozpieszczony chihuahua z Beverly Hills o imieniu Chloe gubi się 
podczas wakacji w Meksyku. Desperacko potrzebującemu pomocy 
pieskowi na odsiecz przybywają nowi przyjaciele, m.in. macho 
chihuahua Papi. Razem będą stawiali czoła przeciwnościom, by pomóc 
Chloe wrócić do domu i umknąć przed przestępcą zajmującym się 
walkami psów i chcącym okupu za pieska. 
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ILE  WA ŻY  KOŃ  TROJAŃSKI ?   
Film o przenoszeniu się w czasie, teleportacji do PRL-u i miłości 
ponadczasowej. Nowa fantastyczna komedia Juliusza Machulskiego – 
kultowego reżysera Seksmisji, Vabanku i Kilera. Zosia jest kobietą 
szczęśliwą. Wyszła drugi raz za mąż, razem z Kubą – mężczyzną 
idealnym – wychowują Jej córkę z pierwszego małżeństwa. Co prawda w 
okolicy plącze się jeszcze były mąż, jednak nic nie jest w stanie zakłócić 
rodzinnego szczęścia. Zosia myśli tylko o jednym: czemu nie spotkała 
Kuby wcześniej? 
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JESTEM  NA  TAK   
Bohaterem filmu jest sfrustrowany urzędnik bankowy - introwertyk, 
który na większość propozycji odpowiada nieodmiennie "nie". Tkwiąc w 
bezruchu, Carl spotyka nagle charyzmatycznego guru, który nakłania go 
do zmiany trybu życia. Carl, choć nie od razu, poddaje się perswazji 
nawołującego do zmian mówcy i postanawia spróbować postawy "na 
tak". 
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WYROLOWANI 
Wheeler (Seann William Scott) i Danny (Paul Rudd), pracują 
objeżdżając różne miejsca ciężarówką z ogromnym napojem 
energetycznym na bagażniku i zachwalając ten specyfik.   W wyniku 
wypadku, auto jednak zostaje rozbite. Wheeler i Danny mają do wyboru: 
więzienie lub 150 godzin opieki nad gromadką niesfornych dzieci. 
Wybierają drugie zadanie, które okazuje się dużym wyzwaniem. 

FILM  DLA WIDZÓW PEŁNOLETNICH 
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RÓŻOWA   PANTERA   2   
Inspektor Clouseau (Martin) łączy siły, z detektywami z innych 
europejskich krajów, tak samo nieudolnymi jak on, aby pokonać falę 
zbrodni przemieszczającą się przez kontynent. Ich misja: zatrzymać 
owych złodziei, którzy specjalizują się w kradzieży historycznych 
artefaktów. 
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WYZNANIA  ZAKUPOHOLICZKI    
Becky Bloomwood pracuje dla magazynu "Successful Savings". Pisze o 
finansach i niezwykle stresuje ją fakt, że nie na wszystko może sobie 
pozwolić. Jedynym pocieszeniem w tej sytuacji jest... robienie zakupów. 
I tak zaczynają się kłopoty Becky... 
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17 AGAIN    
Mike (Matthew Perry) odkrywa, że jego życie nie wygląda tak, jak tego 
oczekiwał. Po separacji z żoną Scarlett (Leslie Mann) mieszka z 
serdecznym przyjacielem, Nedem Freedmanem (Thomas Lennon) i 
niepokoi się, że jego praca w firmie farmaceutycznej utknęła w martwym 
punkcie, a relacje z dorastającymi dziećmi niemal nie istnieją. Wraca do 
dawnej szkoły z rozrzewnieniem wspominając młodzieńcze lata i... staje 
się ponownie 17-latkiem. Dzięki nowym doświadczeniom Mike zaczyna 
rozumieć, że tak naprawdę wybrał najlepsze z możliwych życie, którego 
do tej pory nie potrafił docenić. Tylko jak znaleźć sposób powrotu do 
swojego prawdziwego wieku, aby odzyskać żonę i dzieci? 
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JAŚ   FASOLA  -  NAJLEPSZE   
SKECZE  1   
Zbiór przezabawnych skeczy zaprezentuje wam najśmieszniejsze i 
najsłynniejsze momenty z niesamowitego życia Jasia Fasoli.  
Powrót Jasia Fasoli, Pech Jasia Fasoli, Jaś Fasola jedzie do miasta, 
Kłopoty z Jasiem Fasolą. 
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 JAŚ   FASOLA  -  NAJLEPSZE   
SKECZE  2  
Zbiór przezabawnych skeczy zaprezentuje wam najśmieszniejsze i 
najsłynniejsze momenty z niesamowitego życia Jasia Fasoli.  
Jaś Fasola za kółkiem, Gwiazdka Jasia Fasoli, Jaś Fasola w pokoju 426, 
Pilnuj dziecka, Jasiu Fasolo, Zrób to sam, Jasiu Fasolo! 
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JAŚ   FASOLA  -  NAJLEPSZE   
SKECZE  3   
Zbiór przezabawnych skeczy zaprezentuje wam najśmieszniejsze i 
najsłynniejsze momenty z niesamowitego życia Jasia Fasoli.  
Jaś Fasola wraca do szkoły, Mini Golf Jasia Fasoli, Dobranoc Jasiu 
Fasolo, Włosy Jasia Fasoli. 
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OFICER  BLART   
Nie zadzieraj z jego marketem! Oto Paul Blart - zawzięty i 
zdeterminowany strażnik centrum handlowego. Łagodnie usposobiony 
Paul Blart (Kevin James, Diabli nadali) od zawsze marzył, aby zostać 
oficerem policji. Zanim jego marzenie się spełni, patroluje lokalne 
centrum handlowe jako pracownik ochrony. Uzbrojony w krótko 
przycięty wąsik, osobisty wózek i bojowe nastawienie Blart - jako jedyny 
- traktuje swoją pracę poważnie. Sytuacja ulega zmianie w chwili, gdy 
gang chuliganów napada na market i bierze zakładników. 
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Z  MIŁO ŚCI   DO   GWIAZD   
Francuski humor w najlepszym wydaniu! Kad Merad, Catherine 
Deneuve i Emmanuelle Béart w przezabawnej komedii o wielkim fanie 
kina, który nieustannie miesza się w życie swoich ulubionych gwiazd, 
zaniedbując przy tym własne. Kiedy trzy prześladowane aktorki 
spotykają się na planie wspólnego filmu postawiają zjednoczyć się i 
wyrównać rachunki. Rewelacyjna i zwariowana komedia o celebrities 
przeniesie nas w świat, o którym wszyscy marzymy - pieniędzy, sławy i 
sukcesu. 
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GRA   DLA   DWOJGA     
Film opowiada o parze szpiegów korporacyjnych, Claire (Julia Roberts) i 
Ray'u (Clive Owen). Oboje pracują w konkurencyjnych firmach i każde z 
nich chce jak najlepiej wprowadzić na rynek swój produkt. Mimo to, że 
działają po przeciwnych stronach zakochują się w sobie. 
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MARLEY   I   JA    
Jenny i John wiodą wesołe życie młodego małżeństwa. Jednak musimy 
Was  rozczarować, ponieważ to nie oni są głównymi bohaterami historii. 
Pierwszy plan  należy do Marleya, który z nimi zamieszkuje. 
Biszkoptowy, młodziutki labrador okazuje się być nieokiełznaną bestią - 
niszczy tapetę, zżera meble, porywa indyka ze świątecznego stołu, 
podgryza tyłki kurierów, ale jest również najradośniejszym nauczycielem 
życia!  
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ALTERNATYWY  4   3 dvd – pakiet na 7 dni 
Świetna satyra na lata PRL-u. Serial opowiada o przygodach kilku rodzin 
pochodzących z różnych grup społecznych. Wszyscy bohaterowie 
wprowadzają się do nowo oddanego bloku na warszawskim osiedlu. Na 
nowych mieszkańców czeka wiele niespodzianek oraz przebiegły 
gospodarz Anioł. 
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ZA   JAKIE   GRZECHY    
Przebojowa i atrakcyjna Lucy Hill (Renee Zellweger) jest ambitnym 
pracownikiem dużej firmy w Miami. Bogate życie zawodowe i regularny 
awans jest dla niej celem, który chce osiągnąć za wszelka cenę. Pewnego 
dnia, nie wiedząc w co się pakuje, bez namysłu przyjmuje kolejne 
służbowe polecenie mające być stumilowym krokiem w jej karierze. 
Tymczasem, atrakcyjne z pozoru wyzwanie, okazuje się zwykłą 
reorganizacją małego zakładu przemysłowego w… Minnesocie. 
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CZTERY   GWIAZDKI  
  Jak odwiedzić każdego z rozwiedzionych rodziców młodej pary w 
czasie świąt Bożego Narodzenia? Tym bardziej, że są to aż cztery nowe 
rodziny. Z takim właśnie wyzwaniem zmierzą się Reese Witherspoon i 
Vince Vaughn w filmie o upiornych, rodzinnych Świętach. 
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OSTATNIA   AKCJA    
"Ostatnia akcja" to dynamiczna i zabawna komedia, pełna zwrotów akcji 
i finału jakiego nikt się nie spodziewa, utrzymana w klimacie najlepszych 
filmów Guy'a Ritchie,  czy takich hitów jak "Ocean's 11". Opowiedziana 
z niezwykłym poczuciem humoru historia więzi między wnukiem, który 
zadziera z niewłaściwymi ludźmi a dziadkiem, który zamierza  
wyciągnąć go z opresji tzw. "sposobem" wywołuje niekończące się 
salwy śmiechu. 
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MOJA  WIELKA  GRECKA  
WYCIECZKA    
Georgia (Nia Vardalos) jest wykładowcą klasycznej greki na 
uniwersytecie w Atenach. Pewnego dnia traci posadę i z powodu braku 
pieniędzy postanawia podjąć pracę przewodnika wycieczek. Nie zdaje 
sobie jednak sprawy, na jakie trudności natrafi. Nie dość, że musi się 
użerać z wiecznie niezadowolonymi turystami, których bardziej niż 
historia Grecji interesuje zakup tandetnych pamiątek to jeszcze w 
autobusie zepsuła się klimatyzacja, a za kółkiem siedzi gburowaty 
kierowca, który nieoczekiwanie odmieni życie przewodniczki... 
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 MIŁO ŚĆ   NA   WYBIEGU    
„Miło ść na wybiegu” to komedia romantyczna rozgrywająca się w 
magicznym świecie mody. Julka (Karolina Gorczyca) mieszka w małej 
nadbałtyckiej miejscowości i szczerze nienawidzi codziennych 
obowiązków, która polegają głównie na smażeniu ryb dla 
wczasowiczów. Marzy o studiach artystycznych w wielkim mieście. 
Niestety, zawód miłosny sprawia, że oblewa egzamin, ale przyrzeka 
sobie, że nie wróci w rodzinne strony, tylko spróbuje jakoś sobie 
poradzić w Warszawie. Przypadkowe spotkanie owocuje nieoczekiwaną 
ofertą pracy – Julka dostaje propozycję dołączenia do zespołu modelek 
prestiżowej warszawskiej agencji. 
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FANBOYS  
Czterech facetów z prowincjonalnego środkowego Zachodu jedzie przez 
kraj żeby spełnić życzenie ich umierającego przyjaciela: obejrzeć 
"Gwiezdne Wojny: Epizod 1- Mroczne Widmo" na "Ranczo Skywalker" 
George'a Lucasa przed światową premierą filmu. 
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JA  CIĘ   KOCHAM,  A  TY  Z   NIM  
Dan Burns (Carell) to samotny ojciec, który po śmierci żony, poświęcił 
się całkowicie wychowaniu dzieci. Pewnego dnia w jego życiu pojawia 
się Marie (Binoche). Poznaje ją w księgarni, ale okazuję się, że jest ona 
dziewczyną jego brata Mitcha (Cook). 
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PO  PROSTU   MIŁOŚĆ     
Film przedstawia historię Harvey'a, który wyjeżdża do Londynu na ślub 
swojej córki. Niestety, gdy przylatuje na miejsce okazuje się, że panna 
młoda woli by jej ojczym poprowadził ją do ołtarza zamiast własnego 
ojca. Decyzja ta nie podoba się bohaterowi, ale by nie zepsuć córce 
najważniejszego dnia w jej  życiu nie daje nic po sobie poznać i 
postanawia wyjechać jeszcze przed przyjęciem weselnym. To nie jedyna 
decyzja, jaką podejmuje Harvey- obiecuje sobie także, że od razu po 
przyjeździe wykorzysta ostatnią szanse, którą otrzymał od szefa by nie 
stracić pracy. Gdy dociera na lotnisko dowiaduje się, że jego samolot 
właśnie odleciał. 



733 

 

PRZYPADKOWY    M ĄŻ   
Zaręczona kobieta (Thurman) podczas wizyty w urzędzie stanu 
cywilnego dowiaduje się, że jest już zamężna. Udaje się jej odnaleźć 
swojego przypadkowego męża, lecz nie jest w stanie kontrolować tego, 
co się stanie później 
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IDEALNY   M ĄŻ    
Sir Robert Chiltern jest człowiekiem sukcesu. Pracuje w rządzie, ma 
kochającą żonę i szczęśliwą rodzinę. Pewnego dnia w mieście pojawia 
się pani Chieveley, dawna znajoma Chilterna, która zna pewne 
kompromitujące szczegóły z jego przeszłości. Sir Robert zrobi wszystko, 
żeby nie wyszły one na światło dzienne. 
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MAŁA  MISS   
Weźcie udział w niesamowitej podróży razem z Hooverami, najbardziej 
rozbitą rodziną we współczesnym kinie. 
Ojciec - Richard (Greg Kinnear) beznadziejny terapeuta od motywacji, 
próbuje sprzedać swój program osiągania sukcesu... bez sukcesu. 
Tymczasem otwarta i szczera mama, Sheryl (Toni Colette), bezustannie 
zadręcza się ekscentrycznymi problemami swej rodziny, zwłaszcza tym, 
że jej brat (Steve Carell), ogarnięty manią samobójczą badacz Prousta, 
właśnie wyszedł ze szpitala, dokąd trafił porzucony przez swego 
kochanka. Są także najmłodsi Hooverowie - siedmioletnia pulchna 
okularnica Olive (Abigaile Breslin), która marzy o udziale w konkursie 
piękności, oraz Dwayne (Paul Dano), nastoletni młody gniewny. 

FILM  DLA WIDZÓW PEŁNOLETNICH 
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AUTOSTOPEM   PRZEZ  
GALAKTYK Ę   
Artur Dent to typowy, przeciętny Ziemianin. Jego nudne życie zmienia 
się diametralnie po wyburzeniu Ziemi, na miejscu, której przebiegać ma 
międzygalaktyczna autostrada. Artur zostałby niechybnie unicestwiony 
razem z planetą i resztą jej mieszkańców, ale ratuje się dzięki pomocy 
swego najlepszego przyjaciela - Forda Prefecta, (który okazuje się być 
kosmitą). Tak zaczyna się zwariowana podróż dwójki przyjaciół przez 
najdalsze zakątki galaktyki. 
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STARE  WYGI   
Życie dwóch biznesmenów, stojących u progu największego sukcesu w 
karierze, zostaje wywrócone do góry nogami, gdy niespodziewanie pod 
ich kuratelę trafiają siedmioletnie bliźniaki. Improwizowane metody 
wychowawcze doprowadzają do licznych katastrof, m.in. 
traumatycznego spotkania z gorylem, wpadki z lekami czy bijatyki na 
obozie skautów. Po tej ekstremalnej lekcji rodzicielstwa, podstarzali 
kawalerowie uzmysławiają sobie, co jest w życiu naprawdę ważne. 
Mistrzowska gra Travolty i Williama. 
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 TO  SKOMPLIKOWANE  
 Jane (Meryl Streep) to rozwiedziona matka trójki dorosłych dzieci. Na 
co dzień prowadzi restaurację i utrzymuje przyjacielskie relacje ze swoim 
byłym mężem Jakiem (Alec Baldwin). Sytuacja komplikuje się dopiero, 
gdy dzieci zamierzają ostatecznie opuścić rodzinne gniazdo, a Jake 
poślubia młodszą od siebie kobietę. Jane czuje się zepchnięta na boczny 
tor, ale wkrótce na horyzoncie pojawia się architekt Adam (Steve 
Martin). Jak ostatecznie potoczą się losy trójki głównych bohaterów? 
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WALENTYNKI  
Historia damsko-męskich miłosnych zawirowań wywołanych atmosferą 
Walentynek. 
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SŁYSZELI ŚCIE  O  MORGANACH ?  
Historia o odnoszącej sukcesy zawodowe parze z Manhattanu, Paula i 
Meryl Morganów (Hugh Grant i Sarah Jessica Parker). W prawie 
idealnym życiu Morganów jest jednak pewien znaczący feler – ich 
małżeństwo się rozpada. Ale kłopoty w życiu osobistym są niczym w 
porównaniu z tym, czego doświadczą nasi bohaterowie: będą świadkami 
morderstwa i celem dla wynajętego zabójcy. Agenci federalni chcąc 
ochronić ważnych świadków przenoszą Morganów z ich ukochanego 
Nowego Jorku do małego miasteczka w Wyoming. 
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PLAN  PRAWIE  DOSKONAŁY   
Historia trójki muzealnych strażników, którzy przez lata pracy 
przywiązali się emocjonalnie do dzieł sztuki, których strzegli przez 
dziesięciolecia. Gdy dowiadują się, że "ich" dzieła sztuki mają zostać 
przetransportowane do innego muzeum, przygotowują plan kradzieży. 
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WOJNA  DOMOWA  4 dvd – pakiet na 7 dni 
"Wojna domowa" powraca! Kompletne wydanie serialu to aż 15 
zabójczo śmiesznych odcinków, w gwiazdroskiej obsadzie. 
Przekomiczna Irena Kwiatkowska i niezapomniany Kazimierz Rudzki 
jako rodzice Pawła, Alina Janowska jako pełna werwy, atrakcyjna ciotka 
i Andrzej Szczepkowski, dystyngowany, o wspaniałym poczuciu humoru 
wujek Anulki. Wreszcie zabawny Jarema Stępowski, który zbierał suchy 
chleb dla konia . Niezapomniane kreacje aktorskie. ponadczasowy 
humor, komedia omyłek. Wreszcie, uroki bycia nadopiekuńczym 
rodzicem , zbuntowanym dzieckiem czy upierdliwą sąsiadką. Wszyscy 
przed telewizory. Nadchodzi... "Wojna domowa" 
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NIE  CIERPI Ę  WALENTYNEK   
Genevieve Gernier (Nia Vardalos), właścicielka kwiaciarni "Róże dla 
zakochanych", ma ściśle określone podejście do kwestii miłości. Randki 
- owszem, stały związek - absolutnie nie! Jej życiowa filozofia dopuszcza 
możliwość spotkania się z facetem tylko 5 razy. Gwarantuje to namiętny 
romans, ale absolutnie bez zobowiązań i ryzyka "złamania" serca. Jednak 
pewnego dnia poznaje właściciela sąsiadującej restauracji (John Corbett). 
Greg jest przystojny, zabawny, czarujący… 
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PAN  WZYWAŁ,  MILORDZIE ?   
8 dvd – pakiet na 7 dni 
Akcja tej przezabawnej komedii rozgrywa się w rezydencji Lorda 
Meldeuma w Londynie, w 1927 roku. Głową rodziny jest Lord Meldrum 
- wdowiec, poszukujący przygód miłosnych w ramionach Lady Agaty 
Shawcross. Na dole - pod schodami jest całkiem inny świat - świat 
służby. Kuchnią rządzi twardą ręką kucharka - Pani Lipton, służąca w 
domu Meldrumów już kilkadziesiąt lat. 
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DORWAĆ   BYŁĄ   
Milo Boyd (Gerard Butler) były policjant wciela się w rolę łowcy 
nagród. Czeka na niego $5,000  za doprowadzenie jego byłej żony Nicole 
Hurley (Jennifer Aniston) do aresztu. Zadanie wydaje się dla niego łatwe, 
lecz okazuje się ono trudne do wykonania.  
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KOŁYSANKA   
Humor, groza, sensacja, akcja, tajemnica, a przede wszystkim dobra 
zabawa - oto najnowsza komedia mistrza gatunku Juliusza 
Machulskiego. W zagadkowych okolicznościach znikają kolejno 
mieszkańcy i goście pewnej malowniczej miejscowości. Atmosfera 
gęstnieje ze sceny na scenę, a motorem potęgującym napięcie jest 
śledztwo prowadzone przez parę policjantów. Jednak tropy urywają się, a 
niewinne ofiary nadal giną bez śladu, jakby zapadły się pod ziemię. 
Wartka, pełna nieoczekiwanych zwrotów akcja fragment po fragmencie 
odsłania mroczną tajemnicę... 
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RECEPTA   NA  SZCZĘŚCIE   
Lawrance Wetherhold (Dennis Quaid) jest zgorzkniałym, 
niesympatycznym wdowcem, który przechodząc kryzys wieku średniego 
nie spełnia się w żadnej ze swoich życiowych ról: nauczyciela 
akademickiego, pisarza ani też ojca dwojga prawie już dorosłych dzieci 
(Ashton Holmes, Ellen Page). Los sprawia, że zaczyna spotykać się z 
jedną ze swoich byłych studentek, obecnie lekarką- Janet (Sarah Jessica 
Parker), oraz niespodziewanie pojawia się jego adoptowany brat-
lekkoduch- Chuck (Thomas Haden Church). Wiele się zmienia ale czy to 
wystarczy żeby odmienić przepełnione sarkazmem życie Lawrance'a? 
Czy znajomość z Janet okaże się receptą na jego szczęście? 
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LISTY   DO  M.   
 Nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie miłość... Przez lata kobiety wylewały 
łzy razem z Bridget Jones, zakochiwały się na zabój w Hugh Grancie i 
śmiały się, nawet kiedy w perspektywie czterech wesel, pojawiał się 
pogrzeb. Teraz czas na film Listy do M., w którym pogubieni życiowo 
bohaterowie odkryją, że to, co ich spotkało, to właśnie miłość! W jeden, 
wyjątkowy dzień w roku, pięć kobiet i pięciu mężczyzn przekona się, że 
przed miłością i świętami nie da się uciec. Paweł Małaszyński, Maciej 
Stuhr, Piotr Adamczyk, Tomasz Karolak, Roma Gąsiorowska, Agnieszka 
Dygant i Katarzyna Zielińska pokażą jak kochać, w najbardziej 
romantycznym przeboju tego roku. 
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DOBRA  WRÓŻKA  2  
 IMPROWIZUJ! LARRY TO DOBRA WRÓŻKA? KIEDY ŚWINIE 
ZACZNĄ LATAĆ! Larry Guthrie to rozrywkowy facet, z poważną misją: 
musi odzyskać Brooke, miłość swego życia. Gdy zasmuca małego chłopca 
stratą mlecznego ząbka, w miejscu pracy Brooke, automatycznie zostaje 
"skazany" zostanie prawdziwą dobrą wróżką zębuszką. Zobaczcie jak 
Larry, w różowych rajtuzach i baletkach, za wszelką cenę stara się, by 
chłopiec nie stracił swojej wiary w dobre wróżki, zanim Brooke poślubi 
niewłaściwego faceta. A na przekonanie do siebie dziewczyny ma tylko 
10 dni! 
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ALVIN  I  WIEWIÓRKI  3 
Ahoy wiewiórki! Jak fala przypływu nadciąga wspaniała, pełna muzyki 
zabawa dla całej rodziny. Alvin i wiewiórki wracają ze swoją największą 
przygodą. Podczas wakacji spędzanych na luksusowym liniowcu Alvin, 
Szymon, Teodor i wiewiórki starają się rozkołysać statek swoim 
jedynym w swoim rodzaju humorem i figlami. Lecz sprawy przybierają 
nieoczekiwany obrót, gdy gang wypada za burtę i wszyscy lądują na 
odludnej wyspie, którą szybko przekształcają w swój nowy, tropikalny 
plac zabaw. Wyspa jednak nie jest wcale tak opuszczona jak się 
wcześniej wydawało. 

1231 SZEF  
 
Jon Favreau - reżyser hitu Iron Man oraz jego gwiazdy Scarlett 
Johansson, Robert Downey Jr. i Sofía Vergara serwują najzabawniejszą 
komedię sezonu, która oczarowała widzów i krytyków w USA. 
 
Carl Casper (Favreau) jest szefem kuchni renomowanej restauracji w Los 
Angeles. Podchodzi do pracy z wielką pasją, a każda potrawa, którą 
wymyśla, to prawdziwe dzieło sztuki. Jednak kłótnia ze znienawidzonym 
krytykiem kulinarnym (Platt), w której znaczący udział ma niefortunny i 
niezwykle popularny wpis Carla na Twitterze oraz wynikły z tego 
konflikt z właścicielem restauracji (Hoffman), powodują, że Carl rzuca 
pracę. Postanawia zacząć wszystko od nowa, korzystając ze wsparcia 
przyjaciół - pięknej kelnerki Molly (Johansson), z którą romansuje, 
swojej byłej żony (Sofia Vergara) i jej obecnego partnera (Downey Jr.). 
Wkrótce nowy projekt szefa staje się głośny w całej Ameryce, zaś Carl 
zyskuje sławę twitterowego celebryty. 

 


