
 
Animowane: 
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TOM  I  JERRY.  JAK  URATOWA Ć  
SMOKA   
 
Zapierająca ogień w piersiach przygoda w całkowicie nowym filmie 
pełnometrażowym!  
Przygoda rozpoczyna się, gdy Tom i Jerry znajdują tajemnicze, lśniące 
jajo. Nie wiedzą jednak, że zostało ono skradzione wielkiej, ziejącej 
ogniem smoczycy! Gdy wykluwa się z niego mały Funio wybiera na 
swoją mamusię - nie zgadniecie kogo - Toma! Czy Tom i Jerry sprawią, 
że wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie? Przekonaj się sam i zobacz tę 
wspaniałą przygodę dla całej rodziny! 

1226 SCOOBY-DOO!  FRANKENSTRACHY  
 
Scooby-Doo i wścibskie dzieciaki - Kudłaty, Fred, Daphne i Velma 
wracają w zupełnie nowym, pełnometrażowym filmie! Velma dowiaduje 
się, że odziedziczyła po swoim pra-pra-wujku, Dr. Von Dinkensteinie, 
nawiedzony zamek w upiornym mieście w Transylwanii... w 
Pennsylvanii. Kiedy przyjaciele przekonują Velmę, aby zgłosiła się po 
swój spadek, duch Zamku wysadza w powietrze Wehikuł Tajemnic! 
Upiornie zabawna przygoda Scooby-Doo dla całej rodziny! 

1227 SCOOBY-DOO!  13  STRASZNYCH  
OPOWIEŚCI.  WSZYSTKOŻERCY    
 
2-płytowe wydanie zwierające całą masę apetycznych przygód Scooby-
Doo!  
Jest tylko jedna rzecz na świecie, którą Scooby-Doo i Shaggy kochają 
bardziej niż rozwiązywanie zagadek...to jedzenie! Ich wiecznie głodne 
brzuchy już wiele razy sprowadziły na Brygadę kłopoty, ale też 
wielokrotnie pomogły w odkryciu wielu zagadek. Tym razem nasze 
`wścibskie dzieciaki` dowiedzą się, co się może wydarzyć, gdy przekąski 
staną do walki! 
 
 
 
 
 
 



1230 TARZAN  KRÓL  D ŻUNGLI   
 
`Tarzan` Edgara Rice`a Burroughsa - jedna z najsłynniejszych powieści 
wszech czasów - powraca na ekrany. Opowieść o chłopcu wychowanym 
przez zwierzęta porywa kolejne pokolenia widzów na całym świecie! 
 
W trakcie ekspedycji do afrykańskiej dżungli John Greystoke i jego żona 
giną w wypadku helikoptera. Kraksę przeżywa wyłącznie ich mały 
synek, J.J., zwany również `Tarzanem`. Grupa goryli odnajduje 
przerażonego chłopca we wraku maszyny i przyjmuje go do swego stada. 
Tarzan dorasta w nieznanym sobie świecie przez ponad dekadę, ucząc się 
z jednej strony bezlitosnych praw dżungli, a z drugiej - bezwarunkowej 
miłości. Dopiero jako dorosły mężczyzna spotyka drugiego 
człowieka - odważną i piękną Jane Porter. 

1232 RATUJMY  MIKOŁAJA    
 
Gwiazdkowa komedia dla całej rodziny z mnóstwem piosenek i 
Krzysztofem Kowalewskim w roli najbardziej ulubionego Świętego 
wszystkich dzieciaków. 
Biegun Północny ma kłopoty. Gwiazdka pod znakiem zapytania. Ktoś 
porwał Świętego Mikołaja! 
Zimny drań zakradł się na Biegun Północny, porwał Świętego Mikołaja i 
wziął do niewoli większość elfów. Złoczyńca pragnie poznać sekrety 
Mikołaja i zabrać magiczną kulę czasu, która umożliwia wręczenie 
prezentów dzieciom na całym świecie w jedną noc. Teraz losy Gwiazdki 
zależą od pechowego elfa Bernarda. Sposobem na powstrzymanie zła, 
naprawienie szkód, uratowanie Mikołaja i świąt Bożego Narodzenia jest 
ratunkowa misja w czasie, która wywoła całą masę zabawnych 
komplikacji. W pełnym przygód powrocie do przeszłości Bernardowi 
pomogą: dzielna elfka i wesoły renifer-łakomczuch z latającego zastępu 
Świętego Mikołaja. 

1235 

 

DZWONECZEK  I  TAJEM NICA  
PIRATÓW  
 
Zarina, sprytna i ambitna wróżka, kradnie magiczny pył i łączy siły z 
pirackimi opryszkami. Dzwoneczek wraz z innymi wróżkami musi ją 
odszukać i stanąć do walki miecz-w-miecz z piratami, którym przewodzi 
chłopiec imieniem James, znany później jako… Kapitan Hak!  
 
„Dzwoneczek i tajemnica piratów” to ekscytująca przygoda, wspaniali 
bohaterowie i mnóstwo śmiechu! 
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LISTONOSZ  PAT  I  W IELKI  ŚWIAT 
 
Listonosz Pat postanawia wziąć udział w telewizyjnym show "Gwiazdą 
być!". Wyrusza więc do wielkiego miasta i trafia w świat gwiazd. 
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LEGO LIGA  SPRAWIEDLIWO ŚCI  
KONTRA  LIGA  BIZARRO 
 
Nowy film pełnometrażowy z superbohaterami Lego. Gdy świat staje w 
obliczu galaktycznego zagrożenia, Bizarro, zmutowany sobowtór 
Supermana, klonuje Ligę Sprawiedliwości. Z Batmana, Wonder Woman, 
Green Lantern i Cyborga powstają Batzarro, Bizarra, Greenzarro i 
Cyzarro. Zobacz, czy Liga Sprawiedliwości połączy siły z klonami i 
ocali galaktykę! 
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KLOPSIKI  KONTRATAKUJ Ą   
 
Wynalazca Flint Lockwood myślał, że uratował świat niszcząc swój 
najbardziej niesławny patent - Replikator Żywności - maszynę 
zmieniającą wodę w jedzenie, która, na pozór bardzo użyteczna, 
rozpętała niewyobrażalne i katastrofalne w skutkach zjawiska pogodowe. 
Okazuje się jednak, że urządzenie przetrwało i teraz produkuje z jedzenia 
i zwierząt hybrydy zwane "jerzętami!" Flint i jego przyjaciele ruszają na 
smakowitą przygodę. Muszą pokonać głodne takodyle, szympagrysy, 
hipomniaki, tarantoburgery i inne dziwne stworzenia, by raz jeszcze 
ocalić świat przed niechybną zagładą! 
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7  KRASNOLUDKÓW   RATUJE  
ŚPIĄCĄ  KRÓLEWN Ę  
   
Krasnoludek Bobo przypadkowo wywołuje wielkie zamieszanie w 
Zamku Fantabularasa. Przez jego niezdarność księżniczka Róża wraz z 
całym dworem pada ofiarą klątwy złej wiedźmy i zapada w 100-letni sen. 
Zły czar zdjąć może tylko pocałunek prawdziwej miłości. Problem w 
tym, że ukochany księżniczki – poczciwy kuchcik – trafił do niewoli 
strasznego smoka. Krasnoludki, chcąc naprawić błąd Bobo, sprowadzić 
chłopca do zamku i pokonać klątwę, wyruszają z misją ratunkową. Czeka 
ich nie lada wyzwanie, bo legowisko smoka znajduje się nieopodal 
siedziby złej czarownicy Dellamorty, tej samej, która rzuciła czar na 
Różę i bardzo nie lubi nieproszonych gości. (filmweb.pl) 



 
Familijne:  
1220 WAKACJE   MIKOŁAJKA   

 
Z ostatnim szkolnym dzwonkiem Mikołajek pakuje walizki i w 
towarzystwie rodziców i babci wyrusza na upragnione wakacje nad 
morze. Na malowniczych plażach pensjonatu Rybitwa chłopiec szybko 
pozna nowych, oddanych przyjaciół. Wśród nich znajdują się: Błażej, 
który nie jest na wakacjach, bo jest... miejscowy, Fortunat - łakomczuch 
potrafiący zjeść dosłownie wszystko, Dżodżo, którego akcent rozbawia 
do łez, płaczliwy Kryspin, a także przemądrzalec Kosma. Dla ich wesołej 
paczki każdy dzień to doskonała okazja do nowych przygód. Sprawy i 
zabawy skomplikują się jednak, gdy do grona małych rozrabiaków 
dołączy pierwsza dziewczynka - małomówna Izabela. 

 
Fantasy, SF: 
1224 WOJOWNICZE  ŻÓŁWIE  NINJA  

 
Wojownicze Żółwie Ninja są większe i lepsze niż kiedykolwiek w tym 
przebojowym filmie pełnym akcji i humoru.  
Gdy Nowy Jork jest w tarapatach, to właśnie oni - czterej bracia, 
kochający pizzę wojownicy ninja - muszą go ocalić. Z pomocą reporterki 
April O`Neil (Megan Fox) i mistrza Splintera, niezwykli bohaterowie 
stawiają czoła swemu przeznaczeniu i największemu wrogowi - 
złowieszczemu Shredderowi 
 
 

1228 GODZILLA  
 
Wielki powrót najsłynniejszego potwora w historii.  
Godzilla to pełna doskonałych efektów specjalnych, poruszająca historia 
o ludzkiej odwadze i pojednaniu w obliczu nieprzezwyciężonych sił 
natury. Budzące respekt radioaktywne monstrum wyłania się z głębin, by 
przywrócić światu równowagę, gdy ludzie okazują się bezbronni. 
 
 
 
 
 
 
 



1233 NIESAMOWITY  SPIDER-MAN  2   
 
Wspaniale jest być Spider-Manem (Andrew Garfield). Dla Petera Parkera 
nic nie może się równać z uczuciem, jakiego doświadcza, kiedy kołysze 
się między drapaczami chmur, będąc bohaterem, lub spędzając czas z 
Gwen (Emma Stone). Lecz bycie Spider-Manem ma swoją cenę: tylko 
Spider-Man może ochronić Nowojorczyków przed budzącymi grozę 
złoczyńcami, którzy zagrażają miastu.  
Wraz z pojawieniem się Electro (Jamie Foxx), Peter musi stawić czoła 
wrogowi daleko bardziej potężnemu niż on sam. Kiedy powraca jego 
stary przyjaciel Harry Osborn (Dane DeHaan), Peter uświadamia sobie, 
że jego wszyscy wrogowie mają ze sobą jedną rzecz wspólną: Oscorp. 
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WIĘZIEŃ  LABIRYNTU 
 
W tym przyprawiającym o szybsze bicie serca thrillerze, opartym na 
motywach bestsellerowej powieści, Thomas (Dylan O'Brien, serial MTV 
„Teen Wolf: Nastoletni wilkołak”) budzi się uwięziony w ogromnym, 
stale zmieniającym się labiryncie, wśród grupy chłopców, którzy nie 
pamiętają świata zewnętrznego. Stawiając czoła przeszkodom i 
niebezpieczeństwom, czyhającym na każdym kroku, wśród których 
szczególnie śmiercionośni są Dozorcy-Buldożercy wędrujący nocami 
betonowymi korytarzami, Thomas i inni muszą ścigać się z czasem idąc 
za wskazówkami, by odkryć swój prawdziwy cel... i znaleźć wyjście, 
zanim będzie za późno! 
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JESTEM  NUMEREM  CZTERY   
 
Troje zginęło, jestem Numerem Cztery. 
Przybyło nas tu dziewięcioro. Wyglądamy tak jak wy. Mówimy jak wy. 
Żyjemy pośród was. Ale nie jesteśmy wami. Umiemy robić rzeczy, o 
jakich wy możecie tylko pomarzyć. Posiadamy moce, o jakich wy 
możecie tylko pomarzyć. Jesteśmy silniejsi i szybsi niż cokolwiek, co 
zdarzyło wam się widzieć. Jesteśmy superbohaterami, jakich wielbicie  i 
oglądacie w filmach i komiksach – ale my jesteśmy prawdziwi. 
Naszym zadaniem było dorastać, szkolić się, zdobyć siłę i zjednoczyć 
się, by pokonać ich w walce. Ale oni wykryli nas pierwsi i zaczęli nas 
tropić. Teraz my wszyscy uciekamy. Spędzamy życie w ukryciu, w 
miejscach, do których nikt by nie zajrzał, wtapiając się w otoczenie. 
Żyjemy pośród was, o czym wy nie wiecie. 
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KOSOGŁOS  CZ.1   
 
Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) trafia do Dystryktu 13 po tym, jak 
raz na zawsze położyła kres Głodowym Igrzyskom. Wbrew kłamliwej 
propagandzie, rebelianci przetrwali zemstę Kapitolu. Pod 
przewodnictwem pani prezydent Coin (Julianne Moore) przygotowują się 
do rozprawy z dyktatorską władzą. Katniss, mimo początkowych wahań, 
zgadza się wziąć udział w walce. Czy odnajdzie się w roli 
przywódczyni? Czy stanie się Kosogłosem, symbolem nadziei i oporu 
przeciw tyranii prezydenta Snowa? 

 
Dramaty, wojenne 
1221 BIEGNIJ  CHŁOPCZE,  BIEGNIJ   

 
Niesamowita i wzruszająca historia, która wydarzyła się naprawdę - 
ekranizacja przetłumaczonego na 15 języków bestsellera Uriego Orleva.  
 
Poruszające losy ośmioletniego uciekiniera z warszawskiego getta, który 
stracił całą rodzinę i zdany jest na pomoc ze strony obcych. Trafia do 
domu życzliwej Polki (Elizabeth Duda). Kobieta decyduje się go 
przygarnąć i namawia, by dla bezpieczeństwa przyjął nową tożsamość - 
osieroconego Polaka wyznania rzymskokatolickiego. Wskutek 
dramatycznego splotu wydarzeń, chłopiec musi opuścić gościnny dom i 
rusza w pełną przygód i niebezpieczeństw wędrówkę przez ogarnięty 
wojną kraj. Korzystając z pomocy polskich rodzin i przybranej 
tożsamości, próbuje przetrwać koszmar okupacji.  

1223 ZŁODZIEJKA  KSI ĄŻEK 
 
  Ekranizacja bestsellerowej powieści australijskiego pisarza, Markusa 
Zusaka. 
 
Ta `niezwykle poruszająca` (Leonard Maltin, Interview) ekranizacja 
bestsellerowej powieści, to osadzona w Niemczech, podczas II wojny 
światowej opowieść o dziewczynce, która wywiera wpływ na życie 
otaczających ją osób.  
Gdy matka nie może się nią dłużej opiekować, Liesel (Sophie Nelisse) 
zostaje adoptowana przez niemieckie małżeństwo (zdobywca Oscara 
Geoffrey Rush i nominowana do Oscara Emily Watson). Zachęcona do 
nauki czytania przez swego przybranego ojca odkrywa książki, które 
stają się jej pasją. Gdy para przygarnia Maxa (Ben Schnetzer), Żyda 
ukrywającego się przed hitlerowską armią, Liesel zaprzyjaźnia się z nim. 
Książki i wyobraźnia wskazują przyjaciołom drogę ucieczki od koszmaru 
wojny. Ten nadzwyczajny, gorąco przyjęty film wyreżyserował Brian 
Percival.  



1229 MIASTO  44  
 
Jedna z największych polskich produkcji ostatnich lat, którą w kinach 
obejrzało ponad 1.7 mln widzów! 
Film Jana Komasy, to zrealizowana z rozmachem uniwersalna opowieść 
o miłości, a także odwadze i poświęceniu rozgrywająca się w czasie 
Powstania Warszawskiego. 
Stefan (Józef Pawłowski) i Biedronka (Zofia Wichłacz) poznali się w 
konspiracji i zakochali w sobie od pierwszego wejrzenia. Ale nie jest im 
dane długo cieszyć się pierwszą miłością. 1 sierpnia 1944 roku, wraz z 
przyjaciółmi trafiają pod komendę charyzmatycznego Kobry (Tomasz 
Schuchardt). 
Stefan i Biedronka jako żołnierze jednego z najdzielniejszych oddziałów 
powstania, przejdą krwawy szlak bojowy, a ich uczucie zostanie 
wystawione na najcięższą z prób, w obliczu grozy i okrucieństwa wojny, 
w apokaliptycznej scenerii płonącego miasta. 

 
Obyczajowe: 
1222 GWIAZD  NASZYCH  WINA   

 
Ekranizacja bestsellerowej książki Johna Greena! 
 
Hazel (Shailene Woodley) i Gus (Ansel Elgort) podzielają ten sam rodzaj 
sarkastycznego poczucia humoru, niechęć do konwenansów i - wreszcie - 
miłość, za sprawą której przeżywają niezapomnianą podróż. Pomimo 
tego, że tych dwoje nastolatków musi stawić czoła nadzwyczajnym 
wyzwaniom, ich odwaga i wzajemne oddanie dowodzą, że choć życie nie 
jest idealne, to miłość już tak. 
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ZOSTAŃ,  JEŚLI  KOCHASZ   
 
Mia Hall to nieśmiała, niezwykle utalentowana dziewczyna, która stoi 
przed najtrudniejszym życiowym wyborem. Jeśli zdecyduje się opuścić 
dom, by podążać za muzycznymi marzeniami, straci miłość swojego 
życia. Wszystko zmienia się w wyniku pewnego wydarzenia, a Mia 
zawieszona przez jeden dzień między życiem a śmiercią musi 
zdecydować, po której stronie zostanie. Czy wielka miłość przezwycięży 
niepewność i strach? 
 
 
 
 

 



Komedie: 
 
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. 

 


