
 

 

 

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 Kopciuszek i kamień życia 

 

Reżyseria Alice Blehart 

Kopciuszek wraz z początkującą czarodziejką i dwiema rozgadanymi 
myszami stawia sobie za punkt honoru, aby odczarować zamienionego w 
gryzonia księcia Alexa. Niestety żadne magiczne zaklęcia nie chcą odwrócić 
złego uroku, więc jedynym sposobem na przywrócenie ukochanemu 
ludzkiej formy jest odnalezienie legendarnego Kamienia Życia. Przyjaciele 
udają się na pełną przygód, cudów i niebezpieczeństw wyprawę do dalekich 
krain. Spotkają na swojej drodze zaczarowaną chmurę, chodzące drzewa, 
gadatliwego dżina, utalentowaną kulinarnie kotkę, pozornie 
niebezpiecznego niedźwiedzia a także mieszkającą w wielkim pałacu 
Królową Lasu. Wszystko wskazuje jednak na to, że będący ostatnią nadzieją 
Kamień Życia znajduje się w złych rękach. Ukradła go bowiem mieszkająca 
na odludziu Królowa Pustyni, która za jego sprawą pragnie zostać 
najpotężniejszą czarodziejką na świecie. Czy przyjaźń Kopciuszka i jej 
przyjaciół okaże się na tyle silna, aby wytrwać do samego końca tej 
niesamowitej przygody? Jeżeli jest to uczucie szczere i prawdziwe to nie 
straszne mu nawet największe czary tego świata! 

Gatunek animacja 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Kopciuszek+i+kamie%C5%
84+%C5%BCycia-2021-10019131 

 

21.10.2022 Tytuł Vinski i pył niewidzialności 

 

Reżyseria Juha Wuolijoki 

 

Gatunek familijny 
Kraj Finlandia 



 

 

 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Vinski+i+py%C5%82+niewidzial
no%C5%9Bci-2021-10010234 

 

04.11.2022 Tytuł Nel i tajemnica kurokota 

 

Reżyseria Julien Fournet 

 

Gatunek animacja, przygodowy 
Kraj 
Link 

Francja 
https://www.filmweb.pl/film/Pil-2021-10005703 

 
 

18.11.2022 Tytuł Przytul mnie. Poszukiwacze miodu 

 

Reżyseria Anna Błaszczyk 

 

Gatunek animacja 
Kraj 
Link 

Polska 
https://animoon.pl/projekty/przytul-mnie-
poszukiwacze-miodu/ 

 

18.11.2022 Tytuł Świąteczny cud 

Reżyseria Hannes Holm 

W niewielkim szwedzkim mieście trwa Boże Narodzenie. Dużo śniegu, 
piękne światełka i pięknie ozdobione drzewka tworzą magiczną atmosferę. 
Nastoletni Karl pomaga ojcu, który jest właścicielem dużego domu 
towarowego. To tam spotyka Verę, biedną dziewczynę w jego wieku, która 
razem z młodszą siostrą mieszka w sierocińcu. Uświadamia sobie, że 
niektórzy ludzie mają znacznie mniej szczęścia niż jego rodzina. 
Zainspirowany Robin Hoodem postanawia ukraść co nieco bogatszym i 
przekazać to biednym. Zgłasza się do pracy na poczcie, gdzie odkłada paczki 



 

 

 

 

świąteczne. W Wigilię przebiera się za Świętego Mikołaja i wyrusza rozdać 
bożonarodzeniowe prezenty ubogim. 

Gatunek familijny 
Kraj 
Link 

Szwecja 
https://animoon.pl/projekty/przytul-mnie-
poszukiwacze-miodu/ 

 
 

18.11.2022 Tytuł Bella i Sebastian: Nowe pokolenie 

 

Reżyseria Pierre Coré 

 

Gatunek Familijny, przygodowy 
Kraj Francja 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Bella+i+Sebastian%3A+Nowe+p
okolenie-2022-10019833 

 

25.11.2022 Tytuł Dziwny świat 

 

Reżyseria Don Hall 

 

Gatunek animacja,familijny, sci-fi 
Kraj USA 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Strange+World-2022-10005709 

 
 



 

 

 

02.12.2022 Tytuł Uwolnić Poly 

 

Reżyseria Nicolas Vanier 

Niezwykła przyjaźń dziesięcioletniej dziewczynki i cyrkowego kucyka dla 
obojga okaże się początkiem fascynującej przygody. 

Gatunek Familijny 
Kraj Francja 

 Link 
 

https://www.filmweb.pl/film/Uwolni%C4%87+Poly-2020-848230 

 

02.12.2022 Tytuł Wielki Zielony Krokodyl Domowy 

 

Reżyseria Josh Gordon, Will Speck 

 

Gatunek familijny 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Lyle%2C+Lyle+Crocodile-
2022-876668 

 

02.12.2022 Tytuł  Kierunek: księżyc 

 

Reżyseria Ali Samadi Ahadi 

 

Gatunek animacja 
Kraj 
Link 

Austria, Niemcy 
https://www.filmweb.pl/film/Peterchens+Mondfahrt-
2021-10006242 

 

09.12.2022 Tytuł Świąteczna niespodzianka 



 

 

 

 

Reżyseria Andrea Eckerbom 

Nie wszystkie misie zapadają w zimowy sen. A w tym, jednym naprawdę 
można się zakochać, szczególnie że, potrafi mówić ludzkim głosem. I to nie 
tylko w Wigilię. Marianna zauważa misia na loterii fantowej podczas 
jarmarku świątecznego. Od początku czuje z nim niesamowitą więź. Ale 
niestety dla niej, nasz miś ma inne plany gdyż pragnie aby wygrał go ktoś 
bogaty. Taki ktoś kto nauczy go wszystkiego o świecie ludzi. Teraz Marianna 
ma czas tylko do Świąt aby przekonać misia o tym co tak naprawdę jest w 
życiu ważne. 

Gatunek Familijny, świąteczny 
Kraj 
Link 

Norwegia 
https://www.filmweb.pl/film/%C5%9Awi%C4%85teczna
+niespodzianka-2022-10020976 

 

09.12.2022 Tytuł The Railway Children Return 

 

Reżyseria Morgan Matthews  

 

Gatunek Familijny 
Kraj 
Link 

Wielka Brytania 
https://www.filmweb.pl/film/The+Railway+Children+Re
turn-2022-10011791 

 

23.12.2022 Tytuł Pan Zabawka 

 

Reżyseria James Huth 

 

Gatunek komedia, familijny 
Kraj Francja 

 Link 
 

https://www.wildbunch.biz/movie/the-new-toy/ 

 



 

 

 

30.12.2022 Tytuł Comedy Queen 

 

Reżyseria Sanna Lenken 

Masza ma 12 lat i marzy, aby zostać "comedy queen". Jej mama zawsze 
mawiała, że są ludzie, którzy mają do tego dryg. Ale mama Saszy nie żyje. Z 
powodu depresji popełniła samobójstwo. Sasza wie, że musi zrobić 
wszystko inaczej niż mama, żeby mieć inne życie. Zaczyna więc... Po 
pierwsze, obciąć włosy, bo wszyscy mówią, że wyglądam jak mama.... Po 
trzecie, nie czytać książek, bo mama czytała, a się zabiła... Po siódme... Po 
dziesiąte - zostać Comedy Queen! Comedy Queen to cudowna opowieść o 
miłości, odwadze, tęsknocie, żałobie i śmiechu. Wzruszająca, zabawna, 
doskonała. To film podczas którego w jednej minucie parskacie śmiechem, 
a w kolejnej zalewacie się łzami. Nie ma drugiego takiego filmu łączącego 
najwspanialszy humor z najciemniejszym mrokiem. 

Gatunek dramat, familijny 

Kraj Szwecja 
 Link 

 
https://www.filmweb.pl/film/Comedy+Queen-2022-10006141 

 

06.01.2023 Tytuł Kot w butach: ostatnie życzenie 

 

Reżyseria Joel Crawford 

Kolejna część opowieści o walecznym Kocie w Butach - przyjacielu Shreka i 
Osła. 

Gatunek animacja 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.filmweb.pl/film/Puss+in+Boots%3A+The+L
ast+Wish-2022-714479 

 

 

20.01.2023 Tytuł Zadziwiający kot Maurycy 

Reżyseria Toby Genkel, Florian Westermann 



 

 

 

 

Animowana adaptacja powieści Terry’ego Pratchetta. 

Gatunek animacja, familijny 
Kraj 
Link 

USA 
https://www.imdb.com/title/tt10473036/ 

 

27.01.2023 Tytuł Harold and the Purple Crayon 

 

Reżyseria Carlos Saldanha 

 

Gatunek animacja, fantasy, familijny 
Kraj 
Link 

USA 
 
https://www.filmweb.pl/film/Harold+and+the+Purple+
Crayon-2023-10014673 

 

27.01.2023 Tytuł Świat Bustera 

 

Reżyseria Parker Finn 

Jedenastoletni Buster uwielbia swoje życie. Jest urodzonym optymistą, 
który wie, że czasem życie rzuca kłody pod nogi, ale przy odrobinie magii i 
dużej dawce miłości ostatecznie ze wszystkim można sobie poradzić. Zawsze 
chętnie pomaga młodszej kulejącej siostrze, rodzicom i swojemu dobremu 
przyjacielowi, panu Larsenowi, który tak jak Buster jest „mistrzem magii”. 
Tego lata chłopak ma nadzieję zostać gwiazdą pokazu talentów, ale 
jednocześnie ma całkiem sporo na głowie... 

Gatunek familijny 
Kraj 
Link 

Dania 
https://www.filmweb.pl/film/%C5%9Awiat+Bustera-
2021-10006605 

 

10.02.2023 Tytuł Asterix & Obelix: L'empire du Milieu 



 

 

 

 

Reżyseria Guillaume Canet 

 

Gatunek komedia 
Kraj 
Link 

Francja 
https://www.filmweb.pl/film/Ast%C3%A9rix+et+Ob%C3
%A9lix%2C+l%27Empire+du+milieu-2023-842429 

 

24.02.2023 Tytuł Szczęście Mikołajka 

 

Reżyseria Amandine Fredon / Benjamin Massoubre 

Wszystko zaczęło się wiele lat temu w Paryżu, gdy w pewnej sympatycznej 
rodzinie przyszedł na świat mały chłopiec o imieniu Mikołajek. Niewiele 
wiadomo o jego najmłodszych latach, ale o czasach szkolnych usłyszał cały 
świat! Razem z paczką zwariowanych kumpli Mikołajek do perfekcji 
opanował niełatwą sztukę doprowadzania do szaleństwa nie tylko 
nauczycieli i woźnego o pseudonimie Rosół, ale także kochanych rodziców, 
sąsiadów, a nawet sklepikarzy. Każda ich przygoda wywołuje istne tsunami 
w szkole lub w domu, a kłótnia urasta do rozmiarów bitwy pod Waterloo. 
Nie sposób ich jednak nie kochać, bo wszystko czego dotkną zamieniają w 
radość i śmiech. Dzieje się to oczywiście za sprawą samego Mikołajka, który 
ma dryg do przygody i niekończącą się ciekawość. To właśnie ona pewnego 
dnia każe mu zakraść się do pracowni swoich twórców René Goscinnego i 
Jean-Jacquesa Sempé, którzy opowiedzą mu o swojej przyjaźni, dzieciństwie 
i o tym jak pewnego dnia go wymyślili. 

Gatunek Familijny, animacja 
Kraj 
Link 

Francja 
https://www.filmweb.pl/film/Miko%C5%82ajek.+Sk%C4
%85d+si%C4%99+bierze+rado%C5%9B%C4%87-2022-
10013458 

 


