
 

 

 

Uwaga! Poniższa lista premier ma charakter orientacyjny i reprezentuje status deklaracji 
dystrybutorów filmowych w dniu: 2022-10-19. KinAds zastrzega możliwość zmiany dat wprowadzenia 
filmów na ekrany. 

 
 

21.10.2022 Tytuł Black Adam 

 

Reżyseria Jaume Collet-Serra 

 

Gatunek superbohaterzy, akcja, sci-fi 
Kraj USA 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Black+Adam-2022-824945 

 
 

21.10.2022 Tytuł Anatomia 

 

Reżyseria Ola Janowska 

Mika przyjeżdża do Polski, żeby odwiedzić w szpitalu swojego ojca, którego 
nie widziała wiele lat, a który cierpi teraz na uraz mózgu i zanik pamięci. 
Kiedy dochodzi do ich spotkania, okazuje się, że ojciec przekonany jest, że 
kobieta wciąż jest nastolatką i nadal razem mieszkają. Mika decyduje się 
zostać w Polsce dłużej - tym samym stając się towarzyszką ojca w podróży 
przez labirynt jego gasnącego umysłu. Wkrótce, wyrusza też w podróż w 
czasie przez swoje własne życie. Teraźniejszość stopniowo zaczyna mieszać 
się z daleką przeszłością, a miejsca ujawniają swoje historie i wspomnienia. 
W międzyczasie stan ojca pogarsza się. Granica między życiem a śmiercią 
zaczyna się zacierać. 

Gatunek dramat 
Kraj Polska 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Anatomia-2021-10002138 

 

21.10.2022 Tytuł Bejbis 

Reżyseria Andrzej Saramonowicz 



 

 

 

 

Ada i Mikołaj od kilkunastu lat są szczęśliwym małżeństwem. Uprawiają seks 
częściej niż się kłócą, są rodzicami nad wiek rozgarniętej i czasami bezczelnej 
piętnastolatki, mają grono bardziej lub mniej wiernych przyjaciół. Słowem 
polska klasa średnia w średnim wieku. Tę z trudem budowaną i 
utrzymywaną szczęśliwą konstrukcją poważnie zachwieje nowy członek 
rodziny. Na skutek wydarzeń pewnej mocno zakrapianej imprezowej nocy, 
na świat przyjdzie Janek, cudowny, ale zupełnie nieplanowany dar od losu 
(czyli wpadka). Przyjaciele pukają się w czoła: „1 dziecko + 1 dziecko = 11 
dzieci, a nie 2” - mówią, córka jest zaniepokojona pojawieniem się 
konkurencji, ale Ada i Mikołaj w pocie czoła starają się ogarniać zupełnie 
nową rodzinną rzeczywistość. Nieprzespane noce, wszechobecne pieluchy, 
brak seksu, coraz częstsze kłótnie. Nie tak miało być. Synka oczywiście 
kochają, ale między nimi zaczyna dziać się coraz gorzej. Ada jest wściekła na 
cały świat, a Mikołaj zaczyna rozglądać się za innymi. Jak w tej sytuacji 
odnaleźć radość życia, uratować miłość i zachować chociaż drobny margines 
wolności? Łatwo nie będzie, ale może być naprawdę zabawnie. 

Gatunek komedia 
Kraj Polska 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Bejbis-2022-10008273 

 

21.10.2022 Tytuł Brigitte Bardot Cudowna 

 

Reżyseria Lech Majewski 

Jest połowa XX wieku w Polsce Ludowej. Adam mieszka z matką, którą 
niepokoją funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Ojciec Adama jako pilot 
bronił Albionu podczas II wojny światowej i słuch o nim zaginął. Nie 
wiadomo czy pozostał w Anglii, czy wrócił do kraju i ukrywa się, by uniknąć 
prześladowań. Przychodzą od niego paczki i kartki pocztowe, ale Adam, 
który nigdy nie widział swojego ojca, podejrzewa, że paczki przysyła ktoś 
inny. W szkole bezustannie marzy, że któregoś dnia ojciec wyląduje na 
zakurzonym boisku w swoim Spitfajerze i wznieci tuman pyłu, z którego 
wyłoni się żywy, bohaterski i wspaniały. Tymczasem oglądając w kinie 
"Pogardę" Jeana-Luca Godarda przenosi się do garderoby młodej Brigitte 
Bardot i jej świata gwiazd filmu i muzyki. 

Gatunek dramat 
Kraj Polska 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Brigitte+Bardot+Cudowna-
2021-835074 

 



 

 

 

21.10.2022 Tytuł Silent Twins 

 

Reżyseria Agnieszka Smoczyńska 

Prawdziwa historia June i Jennifer Gibbons – czarnoskórych bliźniaczek, 
które będąc dziećmi, umilkły dla świata zewnętrznego. Jednocześnie w 
odosobnieniu swojego pokoju prowadziły kreatywny dialog literacki, jednak 
z czasem ich relacja przerodziła się w toksyczny związek – niebezpieczny 
zarówno dla nich, jak i dla ich otoczenia. 

Gatunek dramat, biograficzny 
Kraj Polska, USA, Wielka Brytania 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Silent+Twins-2022-849665 

 
 
 
 

28.10.2022 Tytuł Egzorcyzmy siostry Ann 

 

Reżyseria Daniel Stamm 

Siostra Anna jest przekonana, że jej powołaniem jest walka z demonami. 
Wie, że na skutek dramatycznych wydarzeń z dzieciństwa zyskała pewien 
wyjątkowy dar. Kościelne zasady są jednak jednoznaczne – egzorcystami 
mogą być tylko księża. Dla kobiet spotkanie z demonem jest po stokroć 
bardziej niebezpieczne. Pragnienie Anny jest silniejsze niż strach i rozsądek. 
Jej mistrz i mentor, pozwala jej uczestniczyć w procesie szkolenia 
egzorcystów z pozycji obserwatorki. Podczas jednej z przerażających sesji, 
Anna doświadcza obecności demona o niesłychanej mocy. Jest on zbyt 
potężnym przeciwnikiem dla początkujących egzorcystów, ich dusze stają 
się dla niego łatwym łupem. Wkrótce okazuje się, że jedyną osobą zdolną 
stawić mu czoła jest właśnie siostra Anna. Nie jest to bowiem ich pierwsze 
spotkanie. 

Gatunek horror 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.imdb.com/title/tt9271672/ 

 
 

28.10.2022 Tytuł Halloween. Finał 

Reżyseria David Gordon Green 



 

 

 

 

 

Gatunek horror 
Kraj USA 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Halloween+Ends-2022-838820 

 

 

28.10.2022 Tytuł Baby broker 

 

Reżyseria Hirokazu Koreeda 

Matka chce odzyskać swoje dziecko, które pozostawiła w oknie życia. 

Gatunek Dramat 
Kraj Korea Południowa 

28.10.2022 Tytuł Siedlisko zła 

 

Reżyseria Adam Ethan Crow 

 

Gatunek horror 

Kraj 
Link 

Wielka Brytania 
https://www.filmweb.pl/film/Siedlisko+z%C5%82a-
2021-837972 

 

28.10.2022 Tytuł Zdarzyło się 

Reżyseria Audrey Diwan 



 

 

 

 

Film jest adaptacją książki Annie Ernaux o studentce, która w latach 60. XX 
wieku zachodzi w nieplanowaną ciążę i jest przekonana, że - mimo wszelkich 
grożących jej konsekwencji - chce poddać się zabiegowi aborcji. 

Gatunek Dramat 
Kraj Francja 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Zdarzy%C5%82o+si%C4%99-
2021-877251 

 
 
 
 

 

04.11.2022 Tytuł Bohater 

 

Reżyseria Asghar Farhadi 

Podczas dwudniowej przepustki w ręce Rahima trafia torba z 
kosztownościami – mężczyzna staje przed dylematem, czy przywłaszczyć  
zgubę, spłacić wierzyciela i zapewnić sobie wolność, czy też postąpić 
zgodnie ze swoim sumieniem i odnaleźć właściciela. 

Gatunek Dramat 
Kraj Francja, Iran 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Bohater-2021-875479 

 

04.11.2022 Tytuł Listy do M. 5 

Reżyseria Łukasz Jaworski 

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. 

Gatunek komedia romantyczna 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Listy+do+M.+5-2022-
10011877 

 

04.11.2022 Tytuł Klondike 

 

Reżyseria  Maryna Gorbach 

 

Gatunek dramat 
Kraj Ukraina, Turcja 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Klondike-2022-10006285 

 

04.11.2022 Tytuł Lombard 

 

Reżyseria Łukasz Kowalski 

W mieście zwanym "polskim Detroit", Jola i Wiesiek próbują ratować 
upadający biznes i rozpadający się związek. Przy ulicy Wytrwałych 1, 
każdego dnia walczą o przetrwanie, wspierając jednocześnie mieszkańców 
zubożałej, poprzemysłowej dzielnicy, udowadniając tym samym, że siła tkwi 
we wspólnocie. 

Gatunek Dokument 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Lombard-2022-10011431 

 
 



 

 

 

04.11.2022 Tytuł Bros 

 

Reżyseria  Nicholas Stoller 

 

Gatunek romans, komedia 
Kraj USA 

 Link 
 

https://www.imdb.com/title/tt9731598/ 

 

11.11.2022 Tytuł Goście 

 

Reżyseria Christian Tafdrup 

Szczęśliwa rodzina jedzie na wakacje do nowo poznanych znajomych. 
Wspólny weekend stopniowo przyjmuje przerażający obrót, gdy 
gospodarze zaczynają ujawniać swoje prawdziwe, przerażające oblicze. 

Gatunek horror, psychologiczny 
Kraj Dania, Holandia 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Go%C5%9Bcie-2021-859440 

 

11.11.2022 Tytuł Czarna Pantera. Wakanda w moim sercu 

 

Reżyseria Ryan Coogler 

 

Gatunek akcja, superbohaterowie, sci-fi 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Black+Panther%3A+Waka
nda+Forever-2022-837929 

https://www.imdb.com/title/tt9731598/


 

 

 

 
 

11.11.2022 Tytuł Katedra 

 

Reżyseria Ricky D'Ambrose 

 

Gatunek dramat 
Kraj USA 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Katedra-2021-10006387 

 

11.11.2022 Tytuł Prorok 

 

Reżyseria Michał Kondrat 

 

Gatunek obyczajowy, dramat 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Prorok-2022-10006146 

 
 

11.11.2022 Tytuł Rimini 

 

Reżyseria Ulrich Seidl 

 

Gatunek dramat 
Kraj 
Link 

Austria, Niemcy, Francja 
https://www.filmweb.pl/film/Rimini-2022-10007161 

 
 



 

 

 

18.11.2022 Tytuł Nie cudzołóż i nie kradnij 

 

Reżyseria Mariusz Kuczewski 

Nigdy nie zostawiaj faceta samego w domu. Jeśli spodziewasz się, że po 
czułym pożegnaniu, on wsunie kapcie i usiądzie z książką pod kocem, ostro 
się zawiedziesz. Takiej okazji nie przegapia Patryk, który odpina 
przysłowiowe „wrotki”, gdy jego żona Renata wyjeżdża na kilka dni. Kobieta 
nie pozostaje mu jednak dłużna, bo sama grzeszy bez skrupułów. Bardzo lubi 
pieniądze, a jeszcze bardziej Jurka - wspólnika swojego męża. Patryk 
natomiast miłosną pustkę wypełnia towarzystwem Sandry, dzięki której 
zawiera niefortunne znajomości z gangsterem Alfim i mafijnymi cynglami - 
Fastrygą i Krupnikiem. Choć na pierwszy rzut oka wyglądają oni jak głupi i 
głupszy, gdy pewna ważna przesyłka trafia do złego adresata, potrafią 
skutecznie pociągnąć za spust. Do tego postrzelonego towarzystwa dołącza 
ksiądz Mariusz, a wtedy zbiorowe rozgrzeszenie staje się najbardziej 
pożądanym towarem w mieście. 

Gatunek komedia kryminalna 
Kraj Polska 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Nie+cudzo%C5%82%C3%B3%C5
%BC+i+nie+kradnij-2022-10003091 

 

18.11.2022 Tytuł Królowa wojownik 

 

Reżyseria Gina Prince-Bythewood 

 

Gatunek histyryczny, dramat 
Kraj USA, Kanada 

 Link 
 

https://www.imdb.com/title/tt8093700/ 

 

18.11.2022 Tytuł Słoń 

Reżyseria Kamil Krawczycki 



 

 

 

 

Bartek prowadzi małe gospodarstwo na Podhalu. Kiedy opuścił ich ojciec, 
jego matka się załamała, wówczas to on musiał zostać głową rodziny. 
Pewnego dnia umiera ich sąsiad i jego syn Dawid przyjeżdża na pogrzeb. 
Bartek fascynuje się Dawidem i jego beztroską. Pierwsza miłość zmusza go 
do podjęcia decyzji, czy jest już gotowy, żeby sięgnąć po swoją wolność. 

Gatunek melodramat 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/S%C5%82o%C5%84-2022-
10012675 

 
 

18.11.2022 Tytuł Opętana 

 

Reżyseria Will Klipstine 

 

Gatunek horror 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Op%C4%99tana-2022-
10017345 

 

18.11.2022 Tytuł Chrzciny 

 

Reżyseria   Jakub Skoczeń 

Małopolska, 13 grudnia 1981 roku. Franciszka, gorliwa katoliczka (Katarzyna 
Figura), postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość – chrzciny 
najmłodszego wnuka – do pojednania swoich skłóconych dzieci. ... 
Franciszka, obawiając się, że jej dzieci rozjadą się do swoich domów, 
postanawia ukryć prawdę o wydarzeniach w kraju.  

Gatunek dramat 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Chrzciny-2022-856080 

 
 
 

18.11.2022 Tytuł Menu 



 

 

 

 

Reżyseria Mark Mylod 

Młoda para wybiera się na odległą wyspę, do ekskluzywnej restauracji. 
Okazuje się jednak, że nie wszystko jest takie jakim się wydaje a w menu 
czekają zaskakujące niespodzianki. 

Gatunek komedia 
Kraj 
Link 

USA 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Menu_(2022_film) 

 
 

25.11.2022 Tytuł Gorzko, gorzko! 

 

Reżyseria Tomasz konecki  

Podrywacz zrobi wszystko, by zdobyć serce pięknej nieznajomej. Nawet jeśli 
ta, już za dwa tygodnie, ma stanąć na ślubnym kobiercu, by powiedzieć "tak" 
innemu facetowi. 

Gatunek komedia romantyczna 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Gorzko%2C+gorzko-2020-
857110 

 

25.11.2022 Tytuł Do ostatniej kości 

 

Reżyseria Luca Guadagnino 

Młoda kobieta uczy się jak przetrwać na marginesie społeczeństwa. 

Gatunek dramat, horror, romans 
Kraj USA, Włochy 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Bones+and+All-2022-10000459 

 



 

 

 

25.11.2022 Tytuł Moonage Daydream 

 

Reżyseria Brett Morgen 

 

Gatunek dokument, muzyczny 
Kraj USA 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Moonage+Daydream-2022-
10011932 

 

25.11.2022 Tytuł Święta inaczej 

 

Reżyseria Patrick Yoka 

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. 

Gatunek komedia 
Kraj Polska 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/%C5%9Awi%C4%99ta+inaczej-
2022-10011779 

 

25.11.2022 Tytuł Jednym głosem 

Reżyseria Maria Schrader 

 

Gatunek dramat 



 

 

 

 

Kraj USA 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/She+Said-2022-10004934 

 

25.11.2022 Tytuł Na pełny etat 

 

Reżyseria Eric Gravel 

 

Gatunek Dramat obyczajowy 
Kraj Francja 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Na+pe%C5%82en+etat-2021-
10000907 

 

 

02.12.2022 Tytuł Śubuk 

 

Reżyseria Jacek Lusiński 

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 

https://www.filmweb.pl/film/Na+pe%C5%82en+etat-2021-10000907
https://www.filmweb.pl/film/Na+pe%C5%82en+etat-2021-10000907


 

 

 

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. 

Gatunek Dramat 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/%C5%9Aubuk-2022-
867491 

 

02.12.2022 Tytuł Dzika noc 

 

Reżyseria Tommy Wirkola 

 

Gatunek akcja 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.imdb.com/title/tt12003946/?ref_=nv_sr_s
rsg_0 

 
 

02.12.2022 Tytuł Pięć diabłów 

 

Reżyseria Léa Mysius 

 

Gatunek komedia, dramat 
Kraj 
Link 

Francja 
https://www.filmweb.pl/film/Pi%C4%99%C4%87+diab%
C5%82%C3%B3w-2022-10013187 



 

 

 

 

02.12.2022 Tytuł Matecznik 

 

Reżyseria Grzegorz Mołda 

Nastoletni Karol z poprawczaka trafia do mieszkania treningowego aby 
rozpocząć nowe życie. 

Gatunek dramat 
Kraj Polska 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Matecznik-2022-866644 

 
 

02.12.2022 Tytuł Kociarze 

 

Reżyseria Mye Hoang 

Portret ośmiu mężczyzn, których życie odmieniło się dzięki miłości do 
kotów. Towarzystwo zwierząt pomogło im przetrwać pandemię i inne 
wyzwania 2020 roku. 

Gatunek dokumentalny 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Kociarze-2022-10019517 

 

09.12.2022 Tytuł Piękny poranek 

 

Reżyseria Mia Hansen-Løve  

Sandra mieszka sama ze swoją 8-letnią córką w małym paryskim mieszkaniu. 
Podczas gdy jej ojciec popada w chorobę zwyrodnieniową, a ona musi 
wkroczyć na tor przeszkód między szpitalami a Ehpads, aby umieścić ją w 
bezpiecznym miejscu, niespodziewanie spotyka Clémenta, zagubionego 
przyjaciela, z którym nawiązuje namiętny, ale niepewny związek. 

Gatunek dramat , romans 
Kraj 
Link 

Francja 
https://pl.frwiki.wiki/wiki/Un_beau_matin_%28film%2C
_2022%29 

 
 



 

 

 

09.12.2022 Tytuł Kobieta na dachu 

 

Reżyseria Anna Jadowska 

Mira wstaje wcześnie rano, rozwiesza pranie, gotuje obiad, kupuje pokarm 
dla rybek i… z nożem kuchennym napada na bank. 

Gatunek Dramat 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Kobieta+na+dachu-2022-
10009832 

 
 

16.12.2022 Tytuł Avatar 2: Istota wody 

 

Reżyseria James Cameron 

 

Gatunek sci-fi, akcja, przygoda, thriller 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.imdb.com/title/tt1630029/?ref_=nv_sr_sr
sg_0 

 
 
 
 

23.12.2022 Tytuł I wanna dance with somebody 

 

Reżyseria Kasi Lemmons 

 

Gatunek biograficzny, dramat, musical 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.imdb.com/title/tt12193804/?ref_=fn_al_tt
_1 



 

 

 

 

30.12.2022 Tytuł Fablemanowie 

 

Reżyseria Steven Spielberg 

Film autobiograficzny o dzieciństwie reżysera Stevena Spielberga. 

Gatunek biograficzny 
Kraj USA 

 Link 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fabelmans 

 

30.12.2022 Tytuł Porady na zdrady 2 

 

Reżyseria Sara Bustamante-Drozdek 

Poradnia dla kobiet ze złamanymi sercami działa na pełnych obrotach. W 
miejsce Maćka, który wspólnie ze swoją ukochaną Kaliną udaje się na 
Hawaje, stanowisko specjalisty od problemów w związkach przejmuje jego 
brat Franek (Antoni Królikowski). Nie podoba się to jego dziewczynie Asi 
(Karolina Chapko), która nie może znieść widoku pożądliwych damskich 
spojrzeń skierowanych na faceta jej życia. W imię ratowania miłości Franek 
postanawia zmienić swoje zainteresowania zawodowe. Z pomocą 
przychodzi mu Tymek (Tomasz Karolak), który z wielkim sukcesem prowadzi 
grupę wsparcia „Mściwój” dla zagubionych w życiu facetów. Za jego sprawą 
Franek wplącze się w aferę, która wywoła u jego ukochanej zazdrość, jakiej 
jeszcze nie było. Sfrustrowani swoimi partnerkami mężczyźni i rozżalone na 
swoich partnerów kobiety staną naprzeciw siebie, a finał tej historii 
zaskoczy wszystkich! 

Gatunek komedia romantyczna 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Porady+na+zdrady+2-
2022-10018060 

 

05.01.2023 Tytuł Wystrzałowe wesele 

Reżyseria Jason Moore 



 

 

 

 

Wesele ekstrawaganckiej pary zostaje zakłócone przez grupę porywaczy. 
Ratując swoje rodziny nowożeńcy na nowo odkrywają wygasłe względem 
siebie uczucia. 

Gatunek akcja, komedia rom. 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Wystrza%C5%82owe+wes
ele-2023-868569 

 

06.01.2023 Tytuł A Man Called Otto 

 

Reżyseria Marc Forster 

Amerykańska wersja filmu “Człowiek zwany Ove” z Tomem Hanksem w roli 
głównej. 

Gatunek komedia, dramat 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.imdb.com/title/tt7405458/ 

 

06.01.2023 Tytuł W trójkącie 

 

Reżyseria Ruben Östlund 

Po zatonięciu luksusowego jachtu młoda para walczy z pozostałymi 
pasażerami o przetrwanie na bezludnej wyspie. 

Gatunek komedia, dramat 
Kraj 
Link 

Szwecja / Wielka Brytania / Francja / Niemcy 
https://www.filmweb.pl/film/W+tr%C3%B3jk%C4%85ci
e-2022-853834 

 

06.01.2023 Tytuł Zadra 

Reżyseria Grzegorz Mołda 



 

 

 

 

Utalentowana młoda dziewczyna z blokowiska usiłuje zaistnieć na scenie 
muzycznej. 

Gatunek muzyczny 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Zadra-2022-10006049 

 

13.01.2023 Tytuł Król dopalaczy 

 

Reżyseria Pat Howl 

Jak szybko i łatwo zgarnąć wielką kasę w Polsce u progu lat 2000? Wielu 
chciało to wiedzieć, ale Dawid po prostu musiał! Gdy upadł biznes jego ojca, 
rodzina z dnia na dzień znalazła się na lodzie, a on musiał wziąć za nią 
odpowiedzialność. Wtedy ktoś rzucił pomysł: dopalacze! Absolutnie legalne 
zamienniki narkotyków. Całkowicie bezpieczna zabawa dla tysięcy młodych 
ludzi. Pomysł chwycił, a kasa z dnia na dzień robiła się coraz większa. Dawid 
rozwijał firmę nie mogąc nadążyć z realizacją zamówień. Jego nadworny 
chemik wymyślał coraz bardziej wymyślne formuły. Wydawało się, że świat 
leży u jego stóp: piękne kobiety, szybkie auta, szacunek gangsterskiego 
świata i układy na najwyższych szczeblach władzy. Niestety wkrótce okazało 
się, że dopalacze nie są jednak tak całkiem legalne i zupełnie bezpieczne. Co 
gorsza, znalazł się policjant, którego nie dało się przekupić, a konkurencja 
tylko czekała na okazję, by dopaść Dawida. 

Gatunek thriller 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Kr%C3%B3l+dopalaczy-
2023-870173 

 

13.01.2023 Tytuł Lulana. Szkoła na końcu świata 

Reżyseria Pat Howl 

Początkujący piosenkarz, który mieszka z babcią w stolicy Bhutanu, marzy o 
australijskiej wizie. 

Gatunek dramat 



 

 

 

 

Kraj 
Link 

Bhutan, Chiny 
https://www.filmweb.pl/film/Lunana.+Szko%C5%82a+n
a+ko%C5%84cu+%C5%9Bwiata-2019-842841 

 

13.01.2023 Tytuł M3GAN 

 

Reżyseria Gerard Johnstone 

Pracownik firmy produkującej zabawki buduje lalkę imitującą człowieka, 
która zaczyna prowadzić samodzielne życie. 

Gatunek horror, sci-fi 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/M3GAN-2023-10006003 

 
 

13.01.2023 Tytuł Ślub doskonały 

 

Reżyseria Nick Moran 

Jak wiele rzeczy może pójść "nie tak" w najważniejszym dniu Państwa 
Młodych? Komedia pomyłek, w której próba ustalenia, kto kim jest 
naprawdę i co przed kim ukrywa, wydawać się będzie nie do rozplątania. 

Gatunek komedia 
Kraj 
Link 

 
https://www.filmweb.pl/film/%C5%9Alub+doskona%C5
%82y-2023-10005155 

 

13.01.2023 Tytuł Vanskable land 

Reżyseria Hlynur Pálmason 



 

 

 

 

 

Gatunek dramat 
Kraj 
Link 

Dania / Islandia / Francja / Szwecja 
https://www.filmweb.pl/film/Godland-2022-10011968 

 

13.01.2023 Tytuł Zamek 

 

Reżyseria Lina Lužytė 

Trzynastolatka marząca o karierze wokalnej postanawia zrobić wszystko, 
aby odzyskać keyboard, który został sprzedany przez jej matkę. 

Gatunek dramat, muzyczny 
Kraj 
Link 

Litwa, Irlandia 
https://www.filmweb.pl/film/Zamek-2020-863230 

 

20.01.2023 Tytuł Babylon 

 

Reżyseria Damien Chazelle 

 

Gatunek dramat 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Babilon-2022-842792 

 

20.01.2023 Tytuł Duchy Inisherin 

Reżyseria Martin McDonagh 



 

 

 

 

Życie dwóch długoletnich znajomych znajduje się w impasie, gdy jeden z 
nich nagle kończy ich przyjaźń, co ma nieoczekiwane konsekwencje dla nich 
obydwu. 

Gatunek komedia, kryminał 
Kraj USA 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/The+Banshees+Of+Inisheer-
2021-856901 

 

20.01.2023 Tytuł Niebezpieczni dżentelmeni 

 

Reżyseria   Maciej Kawalski 

Tadeusz Boy-Żeleński (T. Kot), Witkacy (M. Dorociński), Joseph Conrad (A. 
Seweryn) i Bronisław Malinowski (W. Mecwaldowski), cztery znakomitości 
zakopiańskiej bohemy budzą się po mocno zakrapianej, całonocnej 
imprezie. Głowy pękają im od kaca, nikt nic nie pamięta, a sytuacji nie 
poprawiają znalezione na podłodze zwłoki nieznanego mężczyzny. 
Dodatkowo do drzwi domu dobijają się właśnie stróże prawa, a to dopiero 
początek kłopotów. Rozpoczyna się wyścig z czasem, w którym bohaterowie 
muszą uwolnić się nie tylko od podejrzeń, ale także od równie 
niebezpiecznych środowiskowych plotek i jak najszybciej wyjaśnić zagadkę 
tajemniczej śmierci. Wkrótce za sprawą tych błyskotliwych i uwielbiających 
ryzyko dżentelmenów tętniące kulturalnym życiem Zakopane stanie się 
tłem wielkiej intrygi, w którą zamieszani będą gangsterzy, artyści i politycy, 
w tym Zofia Nałkowska czy Józef Piłsudski. Na drodze bohaterów stanie 
również Lenin we własnej osobie, który akurat zawitał do Poronina… 

Gatunek komedia kryminalna 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Niebezpieczni+d%C5%B
Centelmeni-2022-875018 

 

27.01.2023 Tytuł Cały ten seks 

Reżyseria Tomasz Mandes 



 

 

 

 

„Cały ten seks” to komedia romantyczna o sześciu zwyczajnych parach i ich 
niegrzecznych fantazjach. Każdy z nas ma jakieś fantazje seksualne. Niektóre 
zupełnie pospolite. Inne całkiem szalone. Jeszcze inne totalnie odjechane. 
Tylko kiedy powiedzieć o nich drugiej osobie? Nie można tego zrobić na 
pierwszej randce, weźmie cię za zboczeńca! Na trzeciej? Na piątej? Po pół 
roku? Po ślubie? Po czterdziestce? Stawka idzie tylko w górę! Ale kiedyś… 
kiedyś trzeba to zrobić. 

Gatunek komedia roamntyczna 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Ca%C5%82y+ten+seks-
2023-10010131 

 

27.01.2023 Tytuł Miłość ma cztery łapy 

 

Reżyseria Denis Delic 

Jowita (Barbara Kurdej-Szatan) w pogoni za szczęściem zostawiła większość 
nas daleko w tyle. Okazuje się jednak, że w jej doskonałym życiu u boku 
Krystiana (Michał Koterski) czegoś bardzo brakuje. Dziewczyna marzy o 
założeniu rodziny, co przyprawia jej partnera o zawroty głowy. Choć 
Krystian nie ma zamiaru się ustatkować, bardzo zależy mu na Jowicie i 
postanawia znaleźć jej zastępczy obiekt miłości. Tak do ich domu trafia 
adoptowana ze schroniska suczka Lucy. Krystian nie wie jednak, że słodka 
border collie ma bardzo dobrego nosa do facetów i zrobi wszystko, aby jej 
nowa właścicielka dokonała dobrych miłosnych wyborów. Mimo 
komplikacji, Krystian postanawia walczyć o swoją dziewczynę, choć na 
horyzoncie pojawia się inny mężczyzna (Philippe Tłokiński), dla którego 
serce Jowity zabije mocniej. Który z nich ostatecznie przejdzie „test Lucy” i 
dostanie szansę na wielką miłość? 

Gatunek komedia romantyczna 
Kraj 
Link 

Polska 
 https://www.dystrybucjamowiserwis.pl/milosc-ma-
cztery-lapy/o-filmie 

 

27.01.2023 Tytuł The Son 

Reżyseria Florian Zeller 



 

 

 

 

Życie Petera ulega całkowitej zmianie, gdy nagle zjawia się w nim jego była 
żona z ich nastoletnim synem. 

Gatunek dramat 
Kraj 
Link 

USA / Francja / Wielka Brytania 
  https://www.filmweb.pl/film/The+Son-2022-10016730 

 

27.01.2023 Tytuł Missing 

 

Reżyseria Nick Johnson, Will Merrick 

 

Gatunek thriller 
Kraj 
Link 

USA 
https://en.wikipedia.org/wiki/Missing_(2023_film) 

 

03.02.2023 Tytuł Chora na siebie 

 

Reżyseria Kristoffer Borgli 

Signe i Thomas tworzą niezdrowy związek. Sytuacja pogarsza się, gdy jedno 
z nich osiąga artystyczny sukces. 

Gatunek Czarna komedia 
Kraj 
Link 

Norwegia, Szwecja 
https://www.filmweb.pl/film/Chora+na+siebie-2022-
10011964 

 

03.02.2023 Tytuł Masz ci los! 

Reżyseria Mateusz Głowacki 



 

 

 

 

Podczas stypy po pogrzebie ukochanego dziadka rodzina orientuje się, że w 
loterii padły właśnie numery, którymi staruszek grał przez całe życie. Nie ma 
czasu na rozpacz i łzy, kiedy zwycięski kupon jest w marynarce. Trzy metry 
pod ziemią. Rodzina i przyjaciele nagle z wielką mocą odczuwają potrzebę 
zobaczenia dziadka jeszcze raz... Do gry niespodziewanie wkracza także 
ksiądz okolicznej parafii, który doskonale wie, co knują krewni i sam chętnie 
odświeżyłby kościół (i nie tylko) przy pomocy pieniędzy z wygranej. Zaczyna 
się wyścig na pomysły, intrygi i podstępy. Najlepiej takie, żeby fortuną 
podzielić się z możliwie najmniejszą liczbą pozostałych. A najchętniej z 
nikim. Człowiek jest z gruntu dobry… ale nie, gdy w grę wchodzą wielkie 
pieniądze! 

Gatunek komedia 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Masz+ci+los-2022-
10015919 

 

03.02.2023 Tytuł Pukając do drzwi 

 

Reżyseria M. Night Shyamalan 

 

Gatunek horror 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Pukaj%C4%85c+do+drzwi-
2023-10003038 

 

03.02.2023 Tytuł Skołowani 

 

Reżyseria Jan Macierewicz 

Maks to niepoprawny kobieciarz, a zarazem notoryczny kłamca. Gdy Anna, 
młoda i atrakcyjna kobieta, bierze go za niepełnosprawnego, Maks brnie w 
kłamstwo, licząc na kolejny łatwy podryw. Anna ma jednak inny plan - 
przedstawia go swojej starszej siostrze, Julii, która porusza się na wózku. 
Niespodziewanie, cynicznie nastawionego do świata Maksa i pełną energii 
Julię zaczyna łączyć coś więcej. 

Gatunek dramat, komedia 
Kraj Polska 



 

 

 

Link   https://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1261332 

 

10.02.2023 Tytuł Heaven in Hell 

 

Reżyseria Tomasz Mendes 

Czy kobieta po czterdziestce zasługuje na miłość…? Czy ma prawo dać się 
ponieść namiętności…? 

Gatunek romans 
Kraj 
Link 

Polska 
https://www.filmweb.pl/film/Heaven+in+Hell-2023-
10013234 

 

10.02.2023 Tytuł It’s all coming back to me 

 

Reżyseria Jim Strouse 

 

Gatunek romans 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.imdb.com/title/tt10276482/ 

 

10.02.2023 Tytuł Magic Mike's Last Dance 

Reżyseria Steven Soderbergh 

 

Gatunek komedia, dramat 



 

 

 

 

Kraj 
Link 

USA 
https://www.imdb.com/title/tt16280138/ 

 

10.02.2023 Tytuł Plan na miłość 

 

Reżyseria Shekhar Kapur 

Jak odnaleźć prawdziwą miłość we współczesnych czasach? Zoe (Lily James), 
filmowa dokumentalistka szuka odpowiedzi i idealnego faceta w aplikacjach 
randkowych. Niestety jej relacje z Internetu to pasmo komicznych katastrof, 
które coraz bardziej niepokoją matkę dziewczyny – Cath (Emma Thompson). 
Dla sąsiada i przyjaciela Zoe z dzieciństwa – Kazima (Shazad Latif), sposób 
na ułożenie życia to zaaranżowane przez rodziców małżeństwo z piękną 
panną młodą z Pakistanu. Kiedy się na nie decyduje, Zoe postanawia 
towarzyszyć mu w pełnej nadziei podróż z Londynu do Lahore. Chcąc 
sfilmować ślub przyjaciela z wybraną przez rodzinę nieznajomą, sama 
zaczyna zastanawiać się, czy to odmienne podejście do tematu miłości może 
ją czegoś nauczyć? 

Gatunek komedia romantyczna 
Kraj 
Link 

Wielka Brytnia 
https://www.filmweb.pl/film/Plan+na+mi%C5%82o%C5
%9B%C4%87-2022-871276 

 

10.02.2023 Tytuł Titanic (1997) 

Reżyseria James Cameron 

Rok 1912, brytyjski statek Titanic wyrusza w swój dziewiczy rejs do USA. Na 
pokładzie emigrant Jack przypadkowo spotyka arystokratkę Rose. 

Gatunek Melodramat, katastroficzny 



 

 

 

 

Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Titanic-1997-187 

 

17.02.2023 Tytuł Tata 

 

Reżyseria Anna Maliszewska 

Michał, kierowca TIRa i samotny ojciec, zmuszony jest zabrać w trasę córkę 
i jej najlepszą przyjaciółkę. 

Gatunek Dramat 
Kraj 
Link 

Polska, Ukraina 
https://www.filmweb.pl/film/Tata-2022-878072 

 

 
 
 


